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Voorwoord i

Voorwoord

Het is mij een groot genoegen om de eer die mij te beurt is gevallen als voorzitter van de CLIM 
(Commissie Landrechten Inheemsen Beneden Marowijne) te vervullen door dit rapport in te leiden 
middels een voorwoord.

Eeuwenlang hebben inheemse volken door grottekeningen en vertellingen informatie overgebracht 
aan hun nakomelingen. Recenter hebben prominente inheemse schrijvers zoals wijlen de heer 
Cirino en Nardo Aloema inheemse literatuur geschreven, bestemd voor het onderwijs. De 
grondgedachte en drijfveer was hierbij telkens om onze cultuur te doen begrijpen en te laten 
voortleven.

Het doel van dit project is om het startsein te geven, opdat inheemse onderzoekers onder 
deskundige begeleiding zelf hun eigen traditionele leefgewoonten en de historische achtergronden 
van hun dorpen kunnen vastleggen. Deze informatie zal ter hunner beschikking worden gesteld en 
kan later dienen als archief- en studiemateriaal. De inheemse cultuur blijft een boeiende materie 
voor de moderne wetenschap en samenleving, omdat het onderzoek naar het geheim van de 
eeuwenlange overleving nog lang niet is ontsluierd. 

Tamoesi (De Grote God) heeft ons de natuur geschonken en wij zijn een onafscheidelijk deel ervan, 
vandaar ons streven naar erkenning van onze grondenrechten. 

De Commissie Landrechten Inheemsen Beneden Marowijne, die zich de wettelijke erkenning van 
de grondenrechten van het Beneden-Marowijne gebied ten doel heeft gesteld, presenteert met trots 
dit projekt en wil zijn bijzondere dank uitspreken aan iedereen van de acht (8) dorpen die op welke 
manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd.

Een speciale dank gaat uit naar Ellen-Rose Kambel, het team van onderzoekers, de coördinator 
van ons Bureau, Grace Watamaleo, en Caroline de Jong, die allemaal ontzettend goed werk hebben 
verricht vanaf de voorbereidingen tot de standkoming van dit projekt. Voorts danken wij Jacqueline 
Jubithana als landelijke coördinator, het Bureau VIDS en haar voorzitter de heer Pané en tevens alle 
dorpshoofden. Moge de Almachtige (Tamoesi) jullie bijstaan en zegenen.

A.R. Pierre
Voorzitter CLIM
Pierrekondre, 17 februari 2006
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Inleiding 1

Inleiding

juridisch verplicht het verdrag ten uitvoer te brengen. Eén van de bepalingen van dit verdrag (art. 10 
lid c) luidt als volgt:

“Elke verdragssluitende Partij dient, voorzover mogelijk en passend: het op de gewoonte
stoelende gebruik van biologische rijkdommen in overeenstemming met traditionele
culturele gebruiken die verenigbaar zijn met de vereisten van behoud of van duurzaam
gebruik, te beschermen en te stimuleren.”

Om te voldoen aan de verplichtingen van 
deze bepaling, dienen de lidstaten volgens het 
Secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag:

inheemse volken rechtszekerheid te 
verschaffen op het bezit van hun traditionele 
gebieden (zowel grond als water);
het gezag en gebruik van inheemse volken 
over traditionele natuurlijke hulpbronnen 
te erkennen;
de inheemse talen, culturen, heilige 
plaatsen en het erfgoed van inheemse 
volken wettelijk te beschermen.1

Het Secretariaat van de CBD erkent en 
benadrukt dat door het vaak al eeuwenlange 
gebruik van biologische hulpbronnen 
in hun leefgebied, inheemse volken een 
veelomvattende en waardevolle traditionele 
kennis hebben opgebouwd over de natuur. 
Artikel 10c kan daarom niet losgezien worden 
van artikel 8 lid j, die de lidlanden opdraagt 
om “traditionele kennis te eerbiedigen, te
beschermen en in stand te houden”.

Hoewel artikel 10c en 8j allebei belangrijke 
bepalingen zijn die te maken hebben met 
biodiversiteit en inheemse volken, is tot nu toe 
de meeste aandacht uitgegaan naar artikel 8j. 
Er is relatief weinig gedaan om artikel 10c te 
begrijpen en te implementeren, en er bestaan 
tot nu toe weinig praktische voorbeelden, die 
nationale en internationale beleidsmakers 
hierbij kunnen helpen. In verschillende 

maken hebben met duurzaam gebruik en artikel 10c, vragen de deelnemende landen dan ook om 
praktische informatie over en voorbeelden van duurzaam gebruik van biologische diversiteit door 
inheemse volken (“case studies”). Ook wordt gevraagd om aan te geven op welke manieren het artikel 
het best geïmplementeerd kan worden. (Decision V/24 en VII/12). 

Doel van dit rapport
In 2002 is het Forest Peoples Programme, een in Engeland gevestigde niet-gouvernementele 
organisatie, van start gegaan met een project genaamd “Linking forest peoples’ rights and local

1 Secretariat of the CBD (1997) Traditional Knowledge and Biological Diversity. UNEP/CBD/TKBD/1/2) 
f

•

•

•

Kader 0.1 Het Biodiversiteitsverdrag

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een 
overkoepelende term voor het totaal aan planten en 
dieren op aarde. Plaatsen met een hoge biodiversiteit 
hebben veel verschillende planten en dieren. Op 
plaatsen met weinig biodiversiteit zijn misschien wel 
veel planten en dieren te vinden, maar allemaal van 
dezelfde soort. Wereldwijd neemt de biodiversiteit 
steeds sneller af: veel planten en dieren sterven uit en 
de plaatsen met lage biodiversiteit nemen toe. Dit heeft 
ernstige gevolgen voor de mens, die zonder planten 
en dieren niet kan overleven. Om hier iets tegen te 
doen zijn er in 1992 in Rio de Janeiro internationale 
afspraken gemaakt om de biodiversiteit op de aarde 
te beschermen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
internationaal verdrag.

Het Biodiversiteitsverdrag (“Convention on Biological
Diversity” – CBD) is een wereldwijde afspraak tussen 
regeringen over het behoud van biodiversiteit en het 
duurzame gebruik daarvan. In het verdrag wordt 
aangegeven hoe landen die het verdrag ondertekend 
hebben dit kunnen bereiken. Elk land bepaalt zelf of 
ze het verdrag ondertekenen, maar als ze het eenmaal 
hebben ondertekend zijn de regeringen die het 
verdrag hebben ondertekend verplicht zich te houden 
aan de afspraken. De landen die het verdrag hebben 
ondertekend (de lidlanden) komen elke twee jaar 
bijeen om de uitvoering van het verdrag te bespreken. 
Tijdens deze vergadering (“the Conference of Parties”
– COP) worden besluiten genomen die lidlanden 
moeten nakomen. Inmiddels zijn er verschillende 
beslissingen genomen over de rechten van inheemse 
volken bij het behoud en de bevordering van 
biodiversiteit.
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knowledge of biodiversity conservation and sustainable livelihoods to national and international
biodiversity and forest policies and programmes. Interpretation and Implementation of Article 10c
of the Convention on Biological Diversity”. Dit project is gericht op de praktische uitvoering van 
artikel 10c van de CBD. Er zijn hiertoe vijf case studies uitgevoerd in verschillende werelddelen,2

waarbij het “op gewoonte stoelende gebruik van de biologische rijkdommen” van inheemse volken 
in kaart is gebracht. Doel van het project is om zogenaamde werkmodellen te verschaffen, die zijn 
gebaseerd op de ervaringen van inheemse volken en die gebruikt kunnen worden bij de interpretatie 
en implementatie van artikel 10c van de CBD. Deze informatie zal gepresenteerd worden op de 
volgende vergadering van de lidlanden (COP 8), die gehouden zal worden te Curitiba (Brazilië) in 
maart 2006. 

Hoewel Suriname vorig jaar begonnen is met het opstellen van een Nationale Biodiversiteitsstrategie, 
is dit document nog niet openbaar gemaakt. Tijdens de workshops die in dit kader werden gehouden 
was echter duidelijk dat er onvoldoende begrip bestaat over de betekenis van artikel 10c. Met deze 
case study van het traditioneel gebruik en duurzaam beheer van het Beneden-Marowijne gebied door 
de Kaliña en Lokono gemeenschappen van Christiaankondre, Langamankondre, Erowarte, Tapuku, 
Pierrekondre, Marijkedorp, Alfonsdorp en Bigi Ston, beoogt dit rapport bij te dragen aan een beter 
begrip van artikel 10c en uiteindelijk aan de volledige uitvoering en implementatie van dit verdrag in 
Suriname.

Landrechten
Daarnaast moet het rapport gezien worden in het licht van de reeds jarenlange inspanningen van de 
gemeenschappen van het Beneden-Marowijnegebied om wettelijke erkenning te verkrijgen van hun 
collectieve eigendom op het gebied dat zij sedert eeuwen traditioneel bewonen en gebruiken. 

uitspraken van het VN Comité inzake de uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) en het VN 
Mensenrechtencomité, dat Suriname de collectieve rechten op grond van inheemse en tribale volken 
wettelijk dient te erkennen,3 gaat de Surinaamse wetgeving er nog steeds van uit dat alle grond en 
alle natuurlijke hulpbronnen in Suriname eigendom zijn van de Staat. Alleen zij die kunnen aantonen 
dat ze over een titel beschikken, een document waaruit blijkt dat de staat hen ooit die grond heeft 
gegeven, kunnen rechten claimen. Eigendom die gebaseerd is op eeuwenoude inheemse traditionele 
rechten wordt niet erkend en de inheemse volken kunnen voor de Surinaamse wet geen aanspraak 
maken op hun voorouderlijke leefgebieden. 

Met dit rapport tonen de inheemse gemeenschappen van het Beneden-Marowijne aan dat zij collectief 
eigenaar zijn van de gronden, grondgebieden en natuurlijke hulpbronnen, die zij traditioneel hebben 
bewoond en gebruikt. Sinds 2000 heeft de VIDS en later de CLIM (zie hieronder) petities ingediend 
met het doel in dialoog te treden met de regering over de totstandkoming van een wettelijke regeling 
die de collectieve eigendomsrechten op grond en natuurlijke hulpbronnen van het Beneden-Marowijne 
gebied erkent en beschermt. Tot op heden is een concrete reactie op deze petities van de zijde van de 
overheid uitgebleven. Verwacht wordt dat met de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de 
rechten van de mens in de Moiwana-zaak, deze zaak in een versneld proces zal raken. Suriname is 
immers veroordeeld tot het wettelijk vastleggen van de rechten op de grond en de afbakening van de 
gronden van de marrongemeenschap, hetgeen dient te gebeuren met de weloverwogen toestemming 
van de naburige inheemse gemeenschappen, waaronder Alfonsdorp.4

2 Naast Suriname, zijn “10c-onderzoeken” uitgevoerd in Venezuela, Guyana, Kameroen en Thailand.

3 Zie Human Rights Committee, Concluding Observations: Suriname, CCPR/CO/80/SUR, 4 May 2004; en CERD, 
Concluding Observations/Comments, Suriname, CERD/C/64/CO/9, 12 March 2004; CERD, Follow-Up Procedure
Decision 3(66) Suriname, CERD/C/66/SUR/Dec.3, 9 March 2005 en CERD, Prevention Of Racial Discrimination,
Including Early Warning Measures And Urgent Action Procedures Decision 1 (67) Suriname, CERD/C/Dec/Sur/2, 18 
August 2005. 

4 Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Moiwana Village v. Suriname, issued 15
June 2005, paragraaf 209 en 210.
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Uitvoerende organisaties
Dit project is een samenwerking tussen de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname 
(VIDS), de Commissie Landrechten Inheemsen Beneden-Marowijne (CLIM), en het Forest Peoples 
Programme (FPP). 

De VIDS bestaat uit alle inheemse dorpshoofden van Suriname en werd opgericht in 1992 met het 
doel de juridische erkenning en bescherming van de grondenrechten van de inheemse volken van 
Suriname te bewerkstelligen, alsmede de duurzame ontwikkeling van de inheemse gemeenschappen 
te bevorderen. Sinds 2002 heeft de VIDS een kantoor in Paramaribo (de stichting Bureau VIDS) van 
waaruit de activiteiten worden gecoördineerd. 

De CLIM is de lokale “werkarm” van de VIDS in Beneden-Marowijne. Deze commissie is opgericht in 
2003 en houdt zich bezig met alle activiteiten die te maken hebben met rechten op grond, territoria 
en natuurlijke hulpbronnen in het Beneden-Marowijne gebied. De CLIM bestaat uit alle acht 
dorpshoofden plus één vertegenwoordiger per dorp. Sinds augustus 2005 heeft de CLIM een eigen 
kantoor in Marijkedorp, waar een lokale coördinator, Grace Watamaleo, werkzaam is. 

Het Forest Peoples’ Programme (FPP) is een in Engeland gevestigde organisatie die in 1990 werd 
opgericht door de World Rainforest Movement, met als doel het verzekeren van de mensenrechten 
van hen die in en van tropische bossen leven. FPP is sinds de oprichting uitgegroeid tot een organisatie 
die wereldwijd bekend staat vanwege haar steun aan gemeenschappen in diverse landen. 

Opzet en uitvoering van het onderzoek
Dit rapport is tot stand gekomen met de inzet van de 
bewoners van alle acht inheemse dorpen uit het Beneden-
Marowijne gebied, en in het bijzonder de inspanningen van 
het “Beneden-Marowijne 10c Onderzoeksteam”, bestaande 
uit Henry Zaalman (dorpshoofd van Marijkedorp), Georgette 
Kumanajare (Marijkedorp), Louis Biswane (dorpsassistent 
van Pierrekondre), Grace Watamaleo (CLIM coördinator), 
Michel Barend (dorpsassistent Bigiston), Sylvia Oeloekanamoe 
(Langamankondre), Steven Majarawai (Christiaankondre), 
en Harold Galgren (dorpshoofd Alfonsdorp). 

Deze acht onderzoekers hebben het veldwerk verricht, de 
interviews gedaan en de verslagen gemaakt waarop dit rapport 
gebaseerd is en zij zijn dan ook de auteurs van dit eindrapport. Zij hebben in april 2005 een 4-daagse 
onderzoekstraining gevolgd die werd verzorgd door mr. dr. Ellen-Rose Kambel en drs. Caroline de 
Jong, waarbij o.a. verschillende interviewtechnieken en onderzoeksmethoden werden behandeld en 
geoefend. Gezamenlijk zijn de onderzoeksvragen en methodologie vastgesteld. Daarna is is in elk dorp 
vergaderd om uitleg te geven aan de bewoners over het onderzoek en om hun medewerking te vragen. 

Aansluitend aan de training zijn de onderzoekers in mei 
begonnen met het verzamelen van de informatie. In totaal 
zijn er zo’n 65 verslagen gemaakt. Er zijn individuele en 
groepsinterviews gehouden met ouderen, met jagers, 
vissers, met vrouwen die aan aardewerk doen, met 
botenbouwers, enzovoorts. Samen met de dorpsbesturen 
zijn dorpswandelingen gehouden en plaatsen met een 
speciale biologische, culturele of economische waarde 
bezocht. Ook hebben de onderzoekers verslagen 
geschreven over allerlei culturele activiteiten, zijn ouderen 
geinterviewd over de geschiedenis van hun dorp, en zijn 
er een aantal oude verhalen/legendes opgetekend.

Onderzoekers tijdens de training
(Foto: E.R. Kambel)

Onderzoeker Michel Barend presenteert 
het onderzoek in Alfonsdorp 

(Foto: E.R. Kambel)
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In 2000 waren in kader van het demarcatieproject van het Beneden-Marowijnegebied, reeds 
interviews afgenomen over de geschiedenis van de dorpen. Deze interviews zijn in 2005 uitgewerkt 
door Caroline de Jong en verwerkt in dit rapport (‘Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de 
inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied”, 2005). Tenslotte is gebruik gemaakt van het 
onderzoek dat door Caroline de Jong is verricht in opdracht van de CLIM om in de Nederlandse 
archieven te zoeken naar kaarten, verslagen en brieven van ontdekkingsreizigers, missionarissen en 
andere Europeanen die het Beneden-Marowijne gebied bezocht hebben vanaf de 15e eeuw. Met dit 
onderzoek is aangetoond dat het Beneden-Marowijne gebied inderdaad reeds eeuwen is bewoond 
door de voorouders van de huidige inwoners van de acht dorpen, ook al wisselde de exacte locatie van 
de woonplaatsen. 

In augustus 2005 is een eerste versie van dit rapport in alle dorpen apart besproken. Tijdens deze 
bijeenkomsten hebben de bewoners commentaar gegeven op de inhoud, en op basis hiervan is 
informatie veranderd, toegevoegd, aangepast of geschrapt (zie foto’s hieronder)

Tot slot zijn er twee grote workshops georganiseerd, waar de bedreigingen van de biodiversiteit in het 
gebied en de aanbevelingen aan de regering zijn besproken. 

In februari 2006 is het eindrapport uiteindelijk gepresenteerd aan alle dorpen en hebben de 
gemeenschappen nogmaals hun goedkeuring uitgesproken voor het rapport en de aanbevelingen. 
Op 24 februari 2006 zal het rapport tijdens een nationale presentatie worden aangeboden aan de 
regering, internationale donor en milieuorganisaties en buitenlandse vertegenwoordigingen.

Inhoud van het rapport
Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel van het rapport (hoofdstuk 1 t/m 3) geeft een 
overzicht van het Beneden-Marowijne gebied, de bevolking, geschiedenis en de huidige situatie van 
de acht gemeenschappen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 t/m 8 beschreven op wat voor manier 
traditioneel gebruik wordt gemaakt van het land, het bos, de rivieren, kreken, en andere delen van 
het voorouderlijk gebied. In het laatste deel (hoofdstuk 9 en 10) wordt ingegaan op de traditionele 
regels en gebruiken die bijdragen aan een duurzaam gebruik en bescherming van de biologische rijk-
dommen. Hierbij komen ook de bedreigingen van dit traditioneel gebruik aan de orde; wordt aan-
gegeven hoe de gemeenschappen hebben geprobeerd hun grondgebied en leefwijze te beschermen 
en welke stappen de Surinaamse regering dient te nemen om aan de verplichtingen van artikel 10c 
te voldoen. 

Afnemen van 
interviews en een 
dorpswandeling

(Foto’s: 
E.R. Kambel 
en K. Neke)

(Foto’s C. de Jong)
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Hoofdstuk 1  Het Beneden-Marowijne Gebied

Het Beneden-Marowijne gebied werd in het 
jaar 2000 door acht inheemse dorpen in 
kaart gebracht als hun traditioneel woon- en 
leefgebied. De kaart toont een driehoekig 
gebied dat in het noorden begrensd wordt door 
de Atlantische Oceaan en in het oosten door 
de Marowijne rivier vanaf de monding tot aan 
de Armina-vallen.  De westelijke grens wordt 
gevormd door een denkbeeldige lijn vanaf de 
Armina-vallen (de vroegere plaats Pegoto) tot 
aan Waldi-kampu, een visserskamp aan de 
kust.

De levensader van het gebied wordt gevormd 
door de Marowijnerivier. Het is de grensrivier 
tussen Suriname en Frans-Guyana, die 
uitmondt in de Atlantische Oceaan en waarvan 
de twee bronrivieren, de Lawa en de Litani, 
ontspringen in het Tumuc Humac gebergte 
nabij de Braziliaanse grens.

Het landschap van het Beneden-
Marowijnegebied kan ruwweg verdeeld worden 
in drie typen: a) jonge kustvlakte met zoute 
en brakke kleigronden; b) oude kustvlakte 
met leem en kleigronden (tussen Galibi en 
Albina) en c) heuvellandschap met zandige, 
lemen grond (tussen Albina en Bigi Ston). 
Daarnaast zijn er ook zand- en schelpritsen 
en savannes. Ook de vegetatie verandert vanaf 
de Atlantische kust richting het zuiden en gaat 
geleidelijk over van mangrovebossen vlak langs 
de kust (no. 1 op de kaart), via hoog drasbos 
tussen Christiaankondre en Albina (no. 6) en 
uiteindelijk tot hoog drooglandbos vanaf Albina 
tot Bigi Ston (no. 11).5

Hoog drasbos, dat in de regentijd onder water kan 
lopen, wordt gekenmerkt door een relatief hoge 
soortenrijkdom die rijk is aan palmen, waaronder 
maripa (Atalea maripa) en pina. In de ondergroei 
worden veel palulu (Heliconia)-soorten en 
warimbo (Ischnosiphon)-soorten aangetroffen. 
Hoog drooglandbos is ‘als regel soortenrijk en
zeer gemengd van soortensamenstelling’. In 
de ondergroei worden voornamelijk pramaca
(Astrocaryum sciophilum) palmen gevonden.6

5  Suriname Planatlas, kaart B6 en B7.

6 Idem, ‘Vegetatie’, kaart B7.

Vegetatie Beneden-Marowijne gebied 
( Bron: Suriname Planatlas 1988)

Mangrovebos langs de oevers van de Marowijne 
(Foto: C. de Jong)
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Kaart van het Beneden-Marowijne gebied
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Bevolking

Het Beneden-Marowijne gebied wordt sinds mensenheugenis bewoond door de huidige acht 
gemeenschappen: zolang de oudste inwoners zich kunnen herinneren hebben zij en hun voorouders 
hier gewoond. Volgens de ouderen was het zo dat de Kaliña voornamelijk langs de zeekust en aan de 
Marowijnerivier woonden, terwijl de Lokono meer naar binnen, langs de kreken, hun dorpen hadden 
gevestigd. Met name de Wanekreek was een belangrijk woongebied van de Lokono. Na het uitbreken 
van ziektes in de jaren 1930, werd dit gebied langzaam aan verlaten en vestigden de mensen zich in 
en rond het huidige Alfonsdorp en Marijkedorp (zie verder hoofdstuk 2). Dit zijn tot nu toe de enige 
twee Lokono dorpen aan de Surinaamse kant van het Beneden-Marowijnegebied. De overige dorpen 
worden allen overwegend bewoond door Kaliña.

                                                 Tabel 1.1      Aantal inwoners 2005
Christiaankondre

800
Langamankondre

Erowarte 125

Tapuku 129

Pierrekondre 150

Marijkedorp 287

Alfonsdorp 285

Bigi Ston 250

Totaal 2.026

Uit de mondelinge overlevering blijkt dat er nog herinneringen zijn aan de tijd waarin oorlog gevoerd 
werd met andere inheemse volken die aan de bovenloop van de Marowijne woonden. Het nu verlaten 
dorp Pegoto dat aan de Armina-vallen was gelegen, wordt tot op heden beschouwd als de grens 
tussen de inheemse volkeren van Beneden- en Boven-Marowijne. 

Geschreven bronnen bevestigen 
de aanwezigheid van een groot 
aantal volkeren die met de komst 
van de Europeanen in de 16e en 
17e eeuw snel afnamen. Een deel 
verdween als gevolg van ziekte 
en moord, een deel voegde zich 
bij de dominante groepen, zoals 
de Kaliña, en een deel trok verder 
naar het zuiden. Aan beide 
zijden van de Lawa – een van de 
bronrivieren van de Marowijne 
- wonen nu de Wayana, terwijl 
de Tapanahonyrivier, een zijtak 
van de Marowijne, de woonplaats 
is van zowel Wayana als Trio-
inheemsen.

Het Beneden-Marowijne gebied was echter reeds lang voor de komst van de Europeanen 
bewoond. Ter hoogte van de Wanekreek ligt een aantal plaatsen waar overblijfselen zijn 
gevonden van het aardewerk van de Barbakoeba cultuur, waarvan de wortels in het Orinoco 
gebied lagen.7 Het begin van deze cultuur ligt rond 1000 na Christus. Verder zijn aan de 
Marowijnerivier, bij Christiaankondre en Bigi Ston, en ook langs kreken net ten westen van de

7  Aad Versteeg, Suriname voor Columbus, Paramaribo 2003, pg. 139, 160-164.

Temeren (‘beschreven’) rots bij Bigi Ston 
waarop ook duidelijk de slijpgroeven te zien zijn

(Foto: E.R. Kambel)
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rivier, aardewerken overblijfselen gevonden van de Koriabo cultuur, afkomstig uit het oosten (Frans 
Guyana en Brazilië). Deze cultuur kwam omstreeks 1200 voor Chr. naar Suriname. 8

Naast deze aardewerken vondsten zijn in het Marowijne 
gebied vooral de rotstekeningen die op de Temeren-rots 
bij Bigi Ston aangetroffen zijn, van grote archeologische 
waarde. Ook in de verhalen en legendes van de Kaliña 
speelt deze rots met haar tekeningen een belangrijke rol. 
De betekenis van de tekeningen en ook de datering zijn 
tot nu toe echter onbekend. Andere overblijfselen uit de 
oudheid, die overduidelijk aantonen dat dit gebied toen 
al bewoond en gebruikt werd door de oorspronkelijke 
bewoners, zijn de slijpgroeven, die op verschillende plaatsen 
in het stroomgebied van de Marowijne voorkomen, en de 
recentere ongebruikelijke vondsten, zoals een aardewerk 
masker dat door dorpshoofd Harold Galgren gevonden 
werd bij Alfonsdorp. Bewoners geven aan dat zij nog 
steeds regelmatig pijlpunten en potscherven tegenkomen 
in het bos of bij het aanleggen van nieuwe kostgronden.

Het district Marowijne

Geschiedenis
In de laatste helft van de 16e eeuw en gedurende de hele 
17e eeuw deden verschillende expedities uit Europa de 
Marowijnerivier aan. De eerste reizen in de richting van 
Suriname werden vooral ingegeven door de zucht naar 
goud. De vroege reizigers, waaronder ook kaartenmakers, maakten in hun verslagen en kaarten 
regelmatig melding van de oorspronkelijke bewoners. Bovendien gaven enkele van hen duidelijke 
plaatsnamen en namen van dorpshoofden aan. Zo noemt de Engelsman Lawrence Keymis in 1596 
de Caraïbse woonplaats Iaremappo, dat op vrijwel dezelfde plaats ligt als het huidige Yalimapo
op de oostelijke (Franse) oever van de rivier.9 In een verslag over een expeditie over de Marowijne 
tussen 1609-1613 van de hand van Unton Fisher staat zelfs een zeer uitgebreid overzicht van inheemse 
dorpen (bijvoorbeeld Marracomwin, Moyyemon, en Tonorima) en van namen van dorpshoofden 
(bijvoorbeeld Seepane).10

Als gevolg van de aanwezigheid van de Europeanen, die ziektes met zich meebrachten waar de 
inheemsen niet tegen bestand waren, daalde het inheemse bevolkingsaantal snel. Toch is de 
Beneden-Marowijne in zekere zin een uitzondering in Suriname, omdat er langs deze rivier geen 
plantages gevestigd werden. In de 18e eeuw breidde de rest van Suriname zich fors uit, en het 
aantal plantages langs andere grote rivieren, waar oorspronkelijk ook veel inheemsen woonden, 
nam snel toe. Veel inheemsen meden contacten met planters en marrons en trokken zich uit 
veiligheids- en gezondheidsoverwegingen terug langs kreken en op savannen. Hierdoor werden de 
inheemse woonoorden onttrokken aan de waarneming van de cartografen. Maar aan de Marowijne 

plaatsaanduidingen, zoals in de 16e/17e eeuwen, niet meer voorkomen in documenten uit de 18e eeuw, 
wordt wél de aanwezigheid van inheemse groepen beschreven op kaarten en in verslagen.11 In de 19e 

8  Versteeg, Suriname voor Columbus, pg. 177-188.

9 Lawrence Keymis, A relation of the second voyage to Guiana (Londen 1596), herdruk Amsterdam en New York 1968, 
geen paginanummering. 

10 “A relation of the habitations and other observations on the river Marwin, and the adjoining regions”, in: C. Alexander 
Harris ed., A relation of a voyage to Guiana by Robert Harcourt 1613, with Purchas’ transcript of a report made at
Harcourt’s instance on the Marrawini District, Hakluyt Society Series II Vol 60 (1926), (herprint Liechtenstein 1967), 
Appendix II, “The “Fisher” report, pg. 172-176. 

11 Bijvoorbeeld: J. Ottens, “Nieuwe kaart van Suriname vertonende de stromen en land-streken van Suriname, 
Comowini, Cottica, en Marawini, gelegen in Zuid America op de kusten van Caribana 6 grd. benoorden de Linie 
Equinoct.” (Amsterdam, vóór 1718), herdruk in: C. Koeman ed., Links with the past, kaart 11; F. Staehelin, Die Mission

Pre-columbiaans stenen masker 
gevonden nabij  Alfonsdorp 

(Foto uit Versteeg 2003)
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eeuw geven enkele belangrijke overzichtskaarten zelfs weer steevast bepaalde dorpen aan, en ook 
12

Albina
Rond 1846 gaf August Kappler, een Duitse 

naam Albina aan het reeds bestaande Kaliña dorp 
Kuma’ka dat gelegen was aan de Marowijnerivier. 
Kuma’ka verwees naar een grote kankantrieboom 
aan de waterkant. Veel mensen herinneren zich 
deze boom nog steeds en Albina wordt door de 
Kaliña nog steeds Kuma’ka genoemd. Op de plaats 
van deze kankantrie staat sinds de jaren 1980 een 
standbeeld van de oorspronkelijke bewoners, dat 
werd vervaardigd door Jozef Klas in 1968. 

Kappler kreeg op 31 december 1861 van de 
overheid de rechten op het stuk grond rond 
Albina. De titel waaronder deze grond werd 
uitgegeven was “allodiale eigendom en erfelijk 
bezit”. Dat was in die tijd de meest gangbare 
titel voor grondeigendom van particulieren. Het 
betekende niet dat de grond volledig eigendom 
werd van Kappler en dat hij mocht doen wat 
hij wilde met de grond: er waren verscheidene 
voorwaarden verbonden aan de uitgifte. Onder 
andere moest hij jaarlijks een soort grondhuur 
(‘recognitie’) aan de overheid betalen en wegen en 
kanalen aanleggen. Belangrijk was de voorwaarde 
in artikel 3: 

“Dat bij aldien op het bedoelde terrein zich Indiaansche vestigingen bevinden, hij die te
allen tijde zal eerbiedigen, zonder immer of ooit zoodanige Indianen te verstoren, veel
minder hen te dwingen van daar te verhuizen.”13

Het precieze terrein stond niet vast, dat moest Kappler laten uittekenen en later indienen, maar 
wel bepaalde de overheid dus, dat als er inheemsen woonden, Kappler hen moest eerbiedigen, hen 
niet mocht verstoren en hen ook niet mocht dwingen te verhuizen. Desondanks zijn de mensen van 
Kuma’ka toch verhuisd naar andere inheemse dorpen verder stroomopwaarts, waaronder het huidige 
Papatam kondre.

Op de plaats van het Kaliña dorp Kamaraguri aan de overkant van de rivier, werd een Franse 
strafkolonie gevestigd: Saint-Laurent-du-Maroni. Hierdoor ontwikkelde zich enig handelsverkeer. 
Maar vooral de goudwinning aan de Lawa betekende een belangrijke ontwikkeling voor Albina. De 
goudzoekers die met de zeeboot uit Paramaribo kwamen, stopten in Albina voordat zij met korjalen 
– bemand door marrons – doorreisden naar de goudvelden. Hier deden zij ook hun inkopen en 
betaalden vaak met goud. Albina groeide en nam toe in betekenis. Vandaar dat het koloniale bestuur 

der Brüdergemeine in Suriname und Berbice im 18. Jahrhundert (Paramaribo 1913-1919), Vol I, 7-9., en J.C. Heneman, 
“Kaart van de Colonie Suriname en de onderhoofdige rivieren en districten”(1784), herdruk in: C. Koeman ed., Links
with the past, kaart 14 A-D. 

12 Bijvoorbeeld: A. Kappler, Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen (Utrecht 1854; herdruk Zutphen 
1983) en A. Kappler, Nederlandsch-Guyana (vertaling van Holländisch – Guiana, Erlebnisse und Erfahrungen
während eines 43jährigen aufenthalts in der Kolonie Surinam deel I (1842 bis 1846),  (Winterswijk 1883), en Jhr. L.C. 
van Panhuys, Kaart van de Beneden-Marowijne, vervaardigd naar de kaart van Suriname door J.F.A. Cateau van
Rosevelt en J.E. van Lansberge, schaal 1:100.000 (1896). 

13 A.J.A. Quintus Bosz, Drie eeuwen grondpolitiek in Suriname. Een historische studie van de achtergrond en de
ontwikkeling van de Surinaamse rechten op de grond, diss. Groningen 1954, pg. 433.

Beeld van ‘Indianengroep’ 
door Jozef Klas te Albina. 

(foto: E.R. Kambel)
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in 1879 besloot de plaats over te nemen van Kappler en er een bestuurspost te vestigen. In 1894 
werd Albina, bij de instelling van de districten, de hoofdplaats van district Marowijne en zetel van de 
Districts-Commissaris.

De twintigste eeuw
De 20e eeuw was een eeuw waarin er veel gebeurde en veranderde aan de Marowijne. Het gebied 
kwam op grotere schaal in contact met de buitenwereld; Albina groeide uit tot een vrij grote, 
drukke grensplaats, net als Saint-Laurent. Tegen het eind van de 19e eeuw hadden de Evangelische 
Broedergemeente en de RK kerk zendingsposten in het gebied gevestigd, en in latere jaren zijn ook 
andere gemeenten gevolgd. Missie en zending begonnen een rol te spelen en in sommige dorpen 
verrezen kerken, en ook scholen en poliklinieken.

Omstreeks 1900 werd er in Suriname bauxiet ontdekt. Niet lang daarna, in 1916, begon de Surinaamse 
Bauxiet Maatschappij (tegenwoordig Suralco genaamd),  een dochteronderneming van  de Aluminium 
Company of America (ALCOA), bauxiet te exploiteren in het Cottica-gebied. Een gebied van 123.000 
ha werd in concessie afgegeven aan deze maatschappij voor een periode van 60 jaar. Een nieuwe stad, 
Moengo, werd aangelegd dat het tweede centrum van Marowijne zou worden. 

In de eerste helft van de 20e eeuw werd er bij Alusiaka, een Kaliña woonplaats in de buurt van 
het huidige Galibi, een grote kokosplantage aangelegd, en de bewoners werden gedwongen weg te 

Suriname werd vanaf de jaren ‘60 aan houtexploitatie gedaan. Het Patamacca-gebied (achter Bigi 

aanvang gemaakt met de aanleg van een grote oliepalmonderneming. 

Er kwamen steeds meer mensen van verschillende etnische achtergronden bij in het gebied, zoals 
Chinezen, maar ook marrons, die vanuit de gebieden ten zuiden van Pegoto in de richting van de kust 
trokken. Marrons stichtten nieuwe dorpen ten zuiden van Albina, sommigen op de plek van oude 
inheemse nederzettingen. Toerisme kwam ook op. In 1964 werd de  Oost-West verbinding aangelegd, 
die het mogelijk maakte om met de auto te reizen van Paramaribo naar Albina. Na de aanleg van de 
Oost-West verbinding nam het verkeer met Albina dan ook sterk toe. Velen uit Paramaribo trokken 
naar het grensplaatsje om er een week-end of gewoon een dag door te brengen, aangetrokken door de 
mooie stranden van Albina of door de mogelijkheid om over te steken naar Frans-Guyana. Albina werd 
een vakantie-oord en een toenemend aantal hotels en weekendhuizen werden langs de stranden van 
Marijkedorp, Pierrekondre en Erowarte gebouwd. Dit had tot gevolg dat de inheemsen gedwongen 
waren naar achteren te verhuizen en in sommige gevallen geen toegang meer hadden tot de rivier. 

Albina omstreeks 1972
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Natuurbescherming
Op de natuurlijke rijkdom 
van Marowijne kwamen ook 
biologen af: bij de monding 
van de Marowijnerivier en 
aan de zeekust werden twee 
natuurreservaten ingesteld, 
ter bescherming van de 
zeeschildpadden die daar 
komen leggen. Het Wiawia-
natuurreservaat werd 
ingesteld in 1961 en het Galibi-
natuurreservaat in 1969. Op 
1 januari 1986 kwam daar 
het natuurreservaat Wane 
Kreek bij, dat een groot deel 
bestrijkt van het Beneden-
Marowijne gebied (zie kaart). 
De reservaten bevinden zich in 
de gebieden die traditioneel en 
historisch werden en worden 
gebruikt door inheemse 
volken. Deze zijn echter 
zonder de toestemming en 
deels zelfs zonder medeweten 
van de betrokken inheemse 
gemeenschappen ingesteld 
en vormen een bron van 

De binnenlandse oorlog
In 1986 brak de binnenlandse oorlog uit, een strijd tussen een door marrons geleide guerillagroep 
(Jungle Commando) tegen het militair bewind onder leiding van legerleider Bouterse. Hier voegde 
zich later ook het door inheemsen geleide Tucajana Amazones bij en veranderde de strijd zich 

Stoelmanseiland in de Marowijnerivier en als gevolg werden de meeste gevechten uitgevochten in 
district Marowijne. Tijdens deze oorlog werd bijna alles dat was opgebouwd verwoest. Een groot 
deel van Albina werd platgebrand, scholen, klinieken en overheidsgebouwen werden vernietigd of 
geplunderd. De mensen raakten verspreid. Velen vertrokken naar veiligere oorden, zoals Frans-
Guyana en Paramaribo. Bijna alles, ook het toerisme, kwam vrijwel stil te liggen. Ook de weg had 
veel te lijden van het oorlogsgeweld en op vele plaatsen werd ze opengebroken en werden bruggen 
kapot gemaakt. In 1992 kwam er formeel een einde aan de oorlog met de ondertekening van het 
Vredesakkoord van Lelydorp. 

Nu de oorlog voorbij is wordt het beetje bij beetje weer opgebouwd. Er is een begin gemaakt 
met de wederopbouw van Albina. Er worden weer huizen gebouwd en mensen beginnen weer 
terug te keren naar hun verblijf. Ook het toerisme komt weer op gang. De oorlog heeft geleid tot 
een economische achteruitgang van het gebied, die nu nog steeds merkbaar is en er heerst grote 
werkloosheid.14 Volgens een recent rapport heeft een groot deel van de bevolking nog steeds last 
van trauma’s en vertonen (psycho) somatische, psychische en gedragsproblemen die direct verband 
houden met de ervaringen en spanningen tijdens de oorlog.15 Er is echter geen enkele opvang of 
begeleiding van de ex-vluchtelingen of de ex-gewapende strijders.

14  Henna Guicherit, Maawina Pikin. Situatie Analyse van kinderen in district Marowijne. In opdracht van het
, Paramaribo, December 2002, pg. 11.

15  Guicherit 2002, pg. 19.

Natuurreservaten Beneden-Marowijne gebied: 
1-Galibi Natuurreservaat; 2 - Wia-Wia Natuurreservaat; 

6 – Wanekreek Natuurreservaat 
(Bron: Stinasu)
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Bestuur van het district Marowijne
Suriname kent op papier een gedecentraliseerd 
bestuur, met een eigen bestuur in elk district. 
Ook district Marowijne heeft een eigen 
districtsbestuur met aan het hoofd de door de 
President aangewezen Districts-Commissaris 
(DC). Voorts is elk district verdeeld in ressorten 
met een ressortraad, waarvan de leden direct 
gekozen worden door de districtsbewoners. 
District Marowijne dat een oppervlakte heeft 
van 4627 km2 en ongeveer 15.000 inwoners 
telt, bestaat uit 6 ressorten. 

Zoals blijkt uit bovenstaande kaart, is bij 
de indeling van de ressorten geen rekening 
gehouden met de inheemse dorpen en hun 
eigen bestuursstructuren. De inheemse 
gemeenschappen van het Beneden-Marowijne 
gebied vallen onder de ressorten Galibi en 
Albina, terwijl een deel van het jacht- en 
visgebied achter Alfonsdorp en Bigi Ston 
mogelijk onder de ressorten Moengo Tapoe 
en Patamaka vallen. Dit zorgt voor verwarring 

dorpsbestuur, bestaande uit een dorpshoofd en twee of meer dorpsassistenten. Zij zijn traditioneel 
verantwoordelijk voor handhaving van orde en rust in de gemeenschap en vertegenwoordigen het 
dorp naar de overheid en andere buitenstaanders. Hoewel in de praktijk de overheid de dorpshoofden 
installeert en een maandelijkse toelage geeft, worden de dorpsbesturen niet wettelijk erkend (zie 
verder hoofdstuk 9). 

Kader 1.1:       Marrons in district Marowijne

Niet lang na de komst van de Europeanen kwamen 
ook de eerste slaven, die wegliepen van de plantages 
in Commewijne, naar het Marowijnegebied. Zij 
vormden er eigen samenlevingen met een eigen 
gezagsstructuur. De aanwezigheid van de marrons 
die regelmatig de plantages aanvielen op zoek naar 
voedsel, bruikbare goederen en nieuwe rekruten 
(vooral vrouwen), heeft vooral in het kustgebied zijn 
sporen achtergelaten. Om zich te beschermen legden 
de planters in de 18e eeuw een linie van militaire 
posten aan dat vanaf Joden-Savanne tot achter Galibi 
liep en het Cordonpad werd genoemd. Regelmatig 

uit die periode gevonden. Tegenwoordig wonen de 
marrons rondom de Cottica-rivier (Aukaners) en 
langs de Marowijnerivier (Paramakaners, Aukaners 
en Aluku’s) en zijn de grootste bevolkingsgroep 
van district Marowijne. Na de binnenlandse oorlog 
(1986-1992) zijn er diverse marrondorpen gevestigd 
in het inheems gebied vanaf Albina naar het zuiden.

Ressorten van district Marowijne 
(Bron: Guicherit 2002, pg. 7)
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Infrastructuur en voorzieningen

De openbare voorzieningen in het district Marowijne concentreren zich in Albina en Moengo. Hier zijn 
de wegen geasfalteerd, is er electriciteit en leidingwater en hier bevinden zich alle overheidsfaciliteiten, 
zoals politie, scholen, poliklinieken en een kantoor van sociale zaken en burgerzaken. Albina is ook 
een belangrijk handelscentrum met een markt waar groenten, fruit en andere producten worden 
verhandeld en waar de mensen uit de gehele omtrek hun inkopen doen.

Voor de inheemse dorpen is Albina verreweg het belangrijkst, Moengo wordt slechts bezocht in verband 
met de daar gevestigde technische school en school voor voortgezet onderwijs (zie hieronder). Met 
name de dorpen Marijkedorp, Pierrekondre, Erowarte en Tapuku zijn in hoge mate afhankelijk van 
de voorzieningen die Albina biedt, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Marijkedorp en Pierrekondre 

gelegen dorpen Tapuku en Erowarte (1,5 uur lopen) is men afhankelijk van een lift. Hoewel de 
laterietweg in redelijke staat verkeert, zijn er geen staatsbussen die de dorpen bezoeken. 

De mensen van Christiaankondre en Langamankondre zijn aangewezen op de boot; het kost ongeveer 
20 SRD voor de twee uur durende rit naar Albina. Vanuit Bigi Ston is dat ongeveer een uur varen.

Vanuit Albina vertrekken er elke dag privébusjes naar Paramaribo en is men vanaf 30 SRD binnen 2 uur 
in de stad. Er gaat ook een staatsbus voor 7,50 SRD. Dan duurt de reis 4 uur vanwege de vele stops.

Onderwijs
Er zijn drie lagere scholen in Albina; een openbare school, een rooms-katholieke school en een 
EBG-school die door kinderen uit Alfonsdorp, Marijkedorp, Pierrekondre en Tapuku bezocht wordt. 
Kinderen uit Erowarte, Christiaankondre, Langamankondre en Bigi Ston kunnen naar een lagere 
school in het eigen dorp. In Alfonsdorp bestaat die mogelijkheid slechts voor de eerste twee klassen 
van de lagere school, daarna moeten ze naar Albina.

vorm van inschrijvingsgeld te betalen. Die verschilt aanzienlijk per schooltype. Voor de openbare 
en EBG-school moet 10 SRD per kind betaald worden, terwijl de RK-school 50 SRD per kind per 
jaar vraagt. Daarnaast zijn de kinderen verplicht in schooluniform te komen, waar ouders per jaar 
ook zo’n 100 SRD per kind aan kwijt zijn. Voor de vaak kinderrijke gezinnen lopen de kosten voor 
onderwijs hierdoor enorm op.

De Waterkant van Albina 
(Foto: K. Neke)
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In Albina kan men de eerste twee klassen van de LBGO en de MULO volgen. Te Moengo kunnen de 
leerlingen de school afmaken. De schoolbus die de kinderen vanuit Albina naar Moengo vervoert kost 
2,50 SRD per maand, maar is regelmatig defect, soms wel één of twee weken. Als de overheid niet 
betaalt, rijdt de bus zelfs helemaal niet. Dan moeten de ouders een taxi charteren van 100 SRD. Een 
biologieleerkracht uit Moengo merkte over het schoolbusvervoer het volgende op:

“Maar ook hier faalt het ministerie. Hij presteert het om dagelijks 51 leerlingen in een gam-
mele 44 personenbus te stoppen. Dit betekent dat heel wat leerlingen een uur lang moeten
staan, of met z’n drieën op een klein bankje moeten zitten. En dat tienmaal in de week. Om
toch een zitplaats te bemachtigen, ontstaat er iedere keer weer een ware veldslag. Hieruit
blijkt maar weer dat het ministerie het niet zo nauw neemt met de rechten van het kind.”16

Ouders die hun kinderen liever in Paramaribo vervolgonderwijs willen laten volgen, moeten hun 
kinderen òf bij familie onderbrengen òf in één van de internaten, die rond de 150 SRD per maand 
kosten. Plaatsen zijn beperkt, terwijl de kosten betekenen dat dit maar voor weinigen is weggelegd.

Tabel 1.2 Onderwijs en gezondheidsvoorzieningen per dorp
Lagere school Schooltype Polikliniek Piay

Christiaankondre/
Langamankondre

Ja RK Ja Ja (7)

Erowarte Ja
7edags-
adventisten

Nog niet open
Niet
meer

Tapuku

Albina

Nog niet open
Niet
meer

Pierrekondre Nee Ja (2)

Marijkedorp Nee Nee

Alfonsdorp (Tot 2e klas) Functioneert nog niet Ja (4)

Bigi Ston Ja Openbaar

Het onderwijs wordt uitsluitend in het Nederlands verzorgd, hoewel dit bij verreweg de meeste 
kinderen niet de taal is die thuis wordt gesproken. In Langamankondre, Christiaankondre en Bigi 
Ston wordt overwegend Kaliña gesproken, terwijl de overige dorpen Kaliña en/of Sranan spreken.17  
Het curriculum houdt geen rekening met de inheemse leefwereld, en volgt strikt het curriculum dat in 
de stad is ontwikkeld en wordt onderwezen.  Anderzijds behoeven leerkrachten die in het binnenland 

‘Boslandakte’ onderwijs verzorgen.18 Het gevolg is dat de kinderen snel achterop raken en niet in staat 
worden gesteld de eigen inheemse taal en kennis goed te leren. Zie verder hoofdstuk 10.

Gezondheidszorg
Het streekziekenhuis dat in Albina is gevestigd, doet sinds de binnenlandse oorlog slechts dienst als 
polikliniek onder beheer van de Regionale Gezondheids Dienst (RGD). Voor opnames moet men naar 
Paramaribo. Ook voor tandheelkundige zorg kan men niet terecht in Albina. Bij de apotheek van het 
RGD kunnen medicijnen verkregen worden die vergoed worden door het ziekenfonds (SZF), echter 
zijn de medicijnen er vaak niet en is men aangewezen op een particuliere drugstore die tevens dienst 
doet als apotheek. Het ziekenhuis van St. Laurent aan de overkant vormt een alternatief voor zij die 
het kunnen betalen. 

Veel inheemsen beschikken over een grote kennis van medicinale planten. Deze wordt aangewend als 
eerste hulp, bij minder ernstige aandoeningen of als een bezoek aan de dokter niet helpt. Daarnaast 
is er in sommige dorpen de mogelijkheid om een piay (sjamaan) te bezoeken die met behulp van de 
geestenwereld de patiënt kan genezen (zie verder hierover hoofdstuk 9).

16  Uit Guicherit 2002, pg. 44

17  Lokono wordt nog maar zeer weinig gesproken in Marijkedorp en Alfonsdorp.

18  Deze Akte wordt behaald na een training van slechts 9 maanden en voor deelname is geen middelbare schooldiploma 
vereist.
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Hoofdstuk 2 De inheemse gemeenschappen van 
de Beneden-Marowijne Rivier

Christiaankondre

De vroegere naam van Christiaankondre, gegeven door de eerste inwoners, was Koebalime, omdat 
er op die plek veel koebali’s (teken) waren. Koebalime ligt ter hoogte van waar tegenwoordig de 
Myrisji Lodge is; bijna het noordelijkste puntje van Christiaankondre. Ten noorden daarvan (aan 
de andere kant van Oeloesji kreek) lag vroeger Manjapejale. Dat dorp had de naam Manjapejale 
gekregen, omdat er in de omgeving veel kostgronden waren, en Manjapejale betekent “strand van de 
kostgronden” of “waterkant van de kostgronden”. Daar weer boven, aan de monding van de rivier, 
lag Alusiaka.

De huidige naam is afkomstig 
van Christiaan Pané, hoewel 
het niet vaststaat dat hij de 
eerste stichter van het dorp 
was. Er wordt gezegd dat het 
de vader van Christiaan Pané 
was, Imaniwapo Pané, die te 
Manjapejale een nieuwe 
woonplaats stichtte. Een andere 
versie is echter, dat de eerste 
bewoners uit Frans-Guyana 
kwamen; van een plek genaamd 
Mana Apotele (“de bocht bij 
de Mana”). Dat was vroeger 
een groot dorp, aan de overkant 
van het tegenwoordige Awala
(zo genoemd vanwege de vele 
awarabomen).

Het dorp Christiaankondre is in ieder geval ontstaan vóór het begin van de 20e eeuw. Vroeger was 
het dorp veel bosachtiger dan het nu is. Het dorp was in het verleden ook een stuk kleiner. De mensen 
woonden eerst alleen maar dicht langs de waterkant. Verder naar achteren waren de kostgrondjes van 
de inwoners. In het verleden heeft men veel last gehad van boze geesten die het dorp binnen kwamen en 
van watergeesten, waardoor 
het water erg onrustig was 
en de waterkant steeds weg-
sloeg. Tegenwoordig wonen 
de mensen meer naar 
achteren, sommigen op de 
plaats van hun vroegere 
kostgrondjes en niet meer 
direct aan de oever van de 
rivier. Nog steeds worden 
achter het dorp kostgrondjes 
gemaakt. Het dorp wordt 
ook steeds groter. Dat komt 
omdat iedereen apart gaat 
wonen, in plaats van samen 
in blokken, zoals het eerst 
ging.19

19 Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied. Afgenomen 
door Sylvia Oeloekanamoe in het kader van het demarcatieproject Beneden-Marowijne 2000, uitgewerkt door Caroline 
de Jong, VIDS (Paramaribo, 2005).

Koebalime (Christiaankondre) 
Tekening door: S. Oeloekanamoe

De waterkant bij Christaankondre 
(Foto: K. Neke)
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Langamankondre

De inheemse naam van Langamankondre is Karawasjie Oende, omdat er op de plek van het dorp 
een grote karawasjie boom stond. Dit is een boom met lange en smalle bladeren en gele bloemen. De 
huidige naam komt van de heer Majana’we, de vader van wijlen kapitein Mariwajoe. Hij was een lange 
man en kreeg van gasten of vrienden de bijnaam Langaman. De karawasjie was inmiddels omgehakt. 
Kapitein Mariwajoe heeft het dorp toen Langamankondre genoemd, naar zijn vader. Die naam werd 
populair hoewel het dorp in het Kaliña nog steeds Karawasjie Oende wordt genoemd.

Sommigen zeggen, dat te Karawasjie Oende eerst de Lokono woonden. Later was de heer Majanawe 
(Langaman) met zijn zoon de kapitein zich er komen vestigen, en zij hebben het dorp verder 
schoongemaakt. Anderen zeggen echter, dat het dorp gesticht is door de heer Airidja, de vader van 
Langaman. Die woonde in Kwasjie, een plaatsje in de omgeving van Mana (Frans-Guyana). Hij 
kwam eens in de omgeving om te jagen en de plek beviel hem zo goed dat hij tegen zijn vrouw zei dat 
hij er wilde gaan wonen. Toen zijn ze het gaan schoonmaken en kampen op gaan zetten, en zo is het 
dorp ontstaan. 

Vroeger was het dorp nog klein. En er waren geen wegen. Het dorp lag alleen langs de waterkant 
en erachter was nog heel bosachtig. Tegenwoordig is het dorp groter en is het verder naar achteren 
schoongemaakt, en hebben de mensen hun kampen verder naar achteren opgezet. Door de school 
zijn veel veranderingen gekomen. Kinderen gaan na de lagere school naar Albina of de stad voor 
vervolgonderwijs. Of ze gaan naar Frans-Guyana of Holland. Veel jongeren komen niet terug. Tijdens 
de binnenlandse oorlog zijn ook veel mensen uit Langamankondre gevlucht naar de overkant. 
Hierdoor lijkt het dorp nu kleiner. 

Kapitein Mariwajoe was vroeger de kapitein van zowel het huidige Langamankondre als het huidige 

aan te stellen. In Christiaankondre was dat Ernest Aloema. Dit was in de jaren 1960. 

Huidige situatie van Galibi 
Tegenwoordig hebben Christiaankondre en Langamankondre allebei een eigen dorpsbestuur maar 
er bestaat een nauwe samenwerking op het gebied van economische activiteiten, nutsvoorzieningen, 
onderwijs en gezondheidszorg. Voor buitenstaanders staan de dorpen bekend als Galibi. Er wonen 
ongeveer 500 personen in Christiaankondre en ongeveer 300 in Langamankondre. 

De twee dorpen delen een school die precies tussen de twee dorpen in staat. De Sint Anthoniusschool 
(RK) bestaat uit een kleuterschool en een lagere school waar 154 leerlingen leskrijgen van 11 
leerkrachten, die met uitzondering van het schoolhoofd bijna allen afkomstig zijn uit Galibi. Op de 
kleuterschool wordt Kaliña gesproken, daarna wordt het onderwijs in het Nederlands gegeven. De 
school is recentelijk opgeknapt met hulp van het Microprojecten fonds van de Europese Unie. 

Langamankondre gezien vanaf de Marowijnerivier 
(Foto: K. Neke)
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Ook is er een recent gebouwde poli in het dorp, 
die full-time wordt bemand door een broeder, ook 
een inwoner van Galibi. Eén keer per maand hoort 
een arts spreekuur te houden in de polikliniek, 
maar in werkelijkheid komt hij niet elke maand. 
Een ander probleem is het feit dat er bijna geen 
medicijnen zijn, wat het voor de broeder lastig 
maakt om zijn werk te doen. Naast de “westerse” 
gezondheidszorg, gaan bewoners van Galibi ook 
weleens naar de piay. Er zijn in totaal 7 piays 
actief in Galibi. 

Het is tegenwoordig steeds minder noodzakelijk voor de bewoners van Galibi om naar Albina af te 
reizen: er is een supermarkt in Galibi, waar men levensmiddelen, bier en soft kan kopen, maar ook 
kleding en dvd’s. Er zijn verder twee bakkerijen waar men elke dag vers brood kan kopen. 

De overheid heeft verschillende diensten gestationeerd in Galibi: van het Ministerie van Regionale 
Ontwikkeling (districtssecretaris en twee bestuursopzichters) en van Sociale Zaken, waar men terecht 
kan voor het aanvragen van AOV. Bij de bestuursopzichter kan ook aangifte worden gedaan van 
geboorte en overlijden, zodat men hiervoor niet naar Albina hoeft af te reizen. Dit valt eigenlijk onder 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er zijn verschillende kerken in Galibi. Van de Volle Evangelie zijn er twee stromingen en verder is er 
een kerk van de Baptisten en een RK kerk. 

Een dieselgenerator van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zorgt voor electriciteit, 
maar vanwege de schaarste aan diesel is er alleen ‘s avonds tussen 7 en 11 uur stroom. Alle huizen 
hebben een aansluiting en de bewoners moeten betalen voor het gebruik van de electriciteit. Hoewel 
er verschillende initiatieven zijn geweest om een leidingwaterinstallatie aan te leggen, zijn de 
projecten nooit geslaagd. Men maakt dus nog steeds gebruik van putwater en – in de regentijd – van 
regenwater.

Economische activiteiten
Elk jaar komen honderden toeristen uit voor-
namelijk Nederland naar de zandstranden van 
Galibi om het eieren leggen van de zeeschild-
padden mee te maken. Toerisme is sinds enkele 
jaren een belangrijke bron van inkomsten voor 
dorpsbewoners die de toeristen vervoeren 
van Albina naar Galibi, en voor een groot 
aantal vrouwen die kettingen, armbanden en 
ander handwerk verkopen aan de toeristen. 
Onder andere in het vrouwencentrum kunnen 
toeristen de zelfgemaakte sieraden en aardewerk 
verkopen (zie hoofdstuk 7). Ook is hier een klein 
informatiecentrum over Galibi gehuisvest, met 
o.a. informatie over de inheemsen en over de 
schildpadden. Een paar bewoners exploiteren een 
guesthouse waar toeristen enkele dagen kunnen 
verblijven.

Galibi is echter nog steeds hoofdzakelijk een vissersgemeenschap. Vis wordt vers, gedroogd of gezouten
op de markt in St. Laurent en Albina verkocht. Er wordt minder aan jacht gedaan, maar ook de enkele 
jagers van Galibi proberen hun vangst in St. Laurent te verkopen. Sinds kort wordt er steeds meer aan 
landbouw gedaan. Vooral cassave wordt verbouwd. Hiervan wordt atyupo (peprewatra), kasiriepio, 
kasiri (cassavebier) en cassavebrood gemaakt, dat merendeels in St. Laurent wordt verkocht. 

De pas gerenoveerde school van Galibi 
(Foto: E.R. Kambel)

Het vrouwencentrum van Galibi doet tevens 
dienst als informatiecentrum voor toeristen 

(Foto E.R. Kambel)
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Galibi heeft tenslotte als enige dorp in het Beneden-Marowijne gebied een eigen radiostation.
Uitzendingen van dit station vinden plaats in de avonduren en worden overwegend in het Kaliña 
verzorgd. Naast muziek worden de kranten voorgelezen, worden er dorpsmededelingen gedaan en 
kunnen de luisteraars boodschappen doorgeven.  De ontvangst loopt van Galibi tot Bigi Ston en ook 
de inheemse dorpen aan de Franse kant luisteren naar “Radio Galibi”. In het gebouw van de studio is 
tevens een multi-mediaruimte gevestigd. Sinds kort is er ook toegang tot internet. 

Erowarte

De inheemse naam van Erowarte is Ero Wate. Dat betekent: “dit is de juiste plek”. Later is dit 
verbasterd tot Erowarte. Eén van de eerste Kaliña bewoners, genaamd Erowanaï, woonde er samen 
met de Lokono inheemsen. Het dorp is in het verleden meerdere keren verlaten geweest. De eerste 
keer nadat er een ongeluk was gebeurd tijdens de houtkap, waarbij een Lokono om het leven was 
gekomen. Het is een gebruik van de Lokono en Kaliña om een plek te verlaten als er slechte dingen 
zoals dood, ziekte, of ongelukken gebeuren. Veel Lokono waren naar Kanawa (in het bos ver achter 
het dorp) verhuisd. Later kwamen er enkele Kaliña weer terug, maar toen Erowanaï overleden was, 
gingen de overgebleven bewoners richting Oelapa (het tweede deel van Tapuku), omdat ze zich te 
alleen voelden in Ero Wate. De nakomelingen van Erowanaï, die in Galibi en Maripande hadden 
gewoond (in de omgeving van Papatam-kondre), hadden een tijd later besloten om het plaatsje dat 
door Erowanaï gesticht was, weer te gaan schoonmaken. Eén van hen was Alfons Moetoeloewai. In 
die tijd ontstond er ruzie in het dorp en wederom werd het verlaten. Nakomelingen van Moetoeloewai 
stichtten later het dorp Paddock in Frans-Guyana. Vijftig jaar geleden kwam de grootvader van het 
huidige dorpshoofd (Gunther), de heer Richinel Amo Voorthuizen, terug naar Erowarte. Er werd een 
groot landbouwproject opgezet en Erowarte werd het eerste grote landbouwgebied van de omgeving. 
Er kwamen contractarbeiders, Javanen uit Moengo. Toen kwamen ook de Zevendedags Adventisten 
die een kerk, een school, en een weg bouwden. Vóór de Binnenlandse Oorlog woonden er veel families, 
maar nu niet meer.20

Huidige situatie Erowarte
Momenteel heeft Erowarte 125 inwoners. Vroeger was het een groot dorp met veel huizen en 
kostgronden langs de rivier. De vele manjabomen herinneren nog aan deze tijd. Na de oorlog zijn veel 
mensen niet teruggekeerd naar Erowarte. Tegenwoordig wonen er veel mensen die oorspronkelijk 
niet uit het dorp afkomstig zijn. 

De kerk in het dorp is van de Zevendedags Adventisten. De Iporoman (“de waarheid”) school is in 
1963 gesticht door de Zevendedags Adventisten. Dominee Brinkman was degene die de school heeft 
opgezet en gezorgd heeft voor de aanleg van de weg. Kinderen kunnen er onderwijs volgen van de 

20  Verhalen uit de mondelinge geschiedenis Beneden-Marowijne (2005). 

De studio van “Radio Galibi” en de computerruimte. (Foto’s: C. de Jong)
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kleuterklas tot en met de 6e klas. 
Er zitten ongeveer 50 leerlingen 
op de school, en er zijn twee 
leerkrachten werkzaam, plus een 
hulp.

Sinds de binnenlandse oorlog is er 
geen polikliniek meer in het dorp. 
In de tijd dat de NDP aan de macht 
was, werd hen toegezegd dat er een 
polikliniek gebouwd zou worden 
die zowel door de bewoners van 
Tapuku als Erowarte gebruikt kon 
worden. Ze waren ook werkelijk 
met de aanvang begonnen, maar 
halverwege het bouwproces 
kwam er een andere regering die 
het project niet heeft voortgezet. 
Men zou de polikliniek graag 
afbouwen, maar er is gebrek aan materiaal en geld. Voor gezondheidszorg is men nu aangewezen op 
de polikliniek in Albina, of men kan naar Frans-Guyana gaan. Er is geen piay meer in het dorp. De 
laatste piay is al een tijd geleden overleden. 

Er is vierentwintig uur per dag stroom. Alle huizen in het dorp hebben stroom, op een enkel huishouden 
na. Men heeft waterleiding en een waterinstallatie, die zowel Tapuku als Erowarte moeten voorzien 
van water. De waterinstallatie is echter al sinds de oorlog defect. De motor van de installatie werd na 
het vredesakkoord gerepareerd, maar de watertank werd niet vervangen, waardoor er roest in het 
water komt en de motor kapot gaat. De installatie is dus al jaren niet meer bruikbaar. Daarom is men 
op het ogenblik aangewezen op water uit de put en op regenwater. 

De meeste mensen in Erowarte 
leven van de visvangst, kost-
grondjes, en van de jacht. Sommige 
inwoners zijn in vaste dienst van 
de overheid (R.O.) en zij vissen of 
jagen na het werk. Er is een beetje 
toerisme is het dorp. De kapitein 
heeft een recreatieplaats aan het 
strand (“Love Beach”), waar vooral 
dagjesmensen kunnen komen om 
te zwemmen en te relaxen. Men 
kan er eventueel ook kamperen. 
De toeristen komen verder niet in 
het dorp zelf. Er zijn ook enkele 
mensen die boten maken, en die 
aan vlechtwerk en houtsnijwerk 
doen, voor zowel eigen gebruik als 
voor de verkoop. 

Erowarte  heeft een vrouwenvereniging. Momenteel zijn zij bezig met een project dat is ingediend bij 
het CDFS (Community Development Fund Suriname), voor een nieuw schoolgebouw. Verder heeft 
men een project ingediend bij de SFOB (Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland) om een nieuwe 
waterinstallatie aan te laten leggen. Men is verder begonnen met een kasjoe-aanplant. Achter het dorp 
is een stuk bos opengestoten, waar kasjoe-boompjes geplant zijn. Het is de bedoeling om hiervan het 
sap en de noten te gaan verkopen, en om de opbrengst ten goede te laten komen aan de gemeenschap. 
Af en toe wordt er een moshiro georganiseerd om onkruid te wieden (zie hoofdstuk 4). 

De Iporoman school van Erowarte 
(Foto: C. de Jong)

Strand bij Erowarte 
(Foto: E. Kambel)
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Erowarte was volgens de bewoners 
vroeger één van de bekendste, 
grootste en meest ontwikkelde 
plaatsen uit de omgeving. Er was 
bijvoorbeeld vroeger een bakkerij 
en een meubelmaker. Ook was er 
vanaf 1975 tot de oorlog begon, 
een landbouwschool, waar mensen 
van het Ministerie van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij lesgaven. Tijdens 
de oorlog zijn al het gereedschap en 
alle machines gestolen. Tegenwoordig 
doet het gebouw dienst als 
lerarenwoning.

Tapuku

De inheemse naam van het dorp Tapuku is Apotele (“bocht”), omdat het plaatsje bestaat uit een 
puntige bocht. De huidige naam “Tapuku” betekent ook bocht, maar dan in het Surinaams. Men 
zegt, dat één van de stichters Solopa heette, die eerst in Galibi woonde, maar vanwege ruzies samen 
met zijn schoonzoon Sjagirijale een nieuw dorpje stichtte, en het de naam Apotele gaf. Eerst lag het 
dorp Apotele recht aan de waterkant. Het was in het begin nog klein en de mensen woonden heel 
dicht bij elkaar. Maar steeds meer plekken werden open gekapt en schoongemaakt en daardoor is 
het dorp gegroeid, en mensen wonen nu ruimer en minder dicht op elkaar. Tegenwoordig trekken 
de mensen meer naar achteren. Met name na de oorlog zijn de mensen meer achterin gaan wonen. 
Bovendien zijn door de gevechten tijdens de oorlog heel veel mensen verhuisd en verspreid geraakt. 
Het merendeel is naar Frans Guyana gegaan en wil niet meer terug komen.

Het tweede deel van Tapuku was en is genaamd Oelapa (Oelapa is een houtsoort). Het ligt een stukje 
verderop maar hoort bij Tapuku. Dit plekje is ooit gesticht door een zekere Opa Kokolosjie. Later 
kwamen er anderen bij, maar die zijn een tijd later naar Frans Guyana vertrokken, naar Yalimapo en
Paddock. Opa Kokolosjie bleef als enige over en is er begraven na zijn dood. Nadat hij gestorven was, 
is het er verlaten. Pas een hele tijd later kwamen er weer mensen en die hebben het weer bewoond 
gemaakt, en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. 

Vóór de oorlog vielen Erowarte en Tapuku onder één dorpsbestuur (dat van Erowarte). Na 1992 heeft 
Tapuku een eigen dorpsbestuur gekregen.

Huidige situatie Tapuku 
Tapuku heeft 129 inwoners. Vóór de oorlog waren er meer mensen, maar veel voormalige inwoners 
zijn niet teruggekeerd uit Frans-Guyana. Ze hebben het daar goed en krijgen ondersteuning van de 
overheid. Er staan nu veel huizen leeg in Tapuku, maar als er iets in het dorp wordt georganiseerd, 
of als er hulp nodig is, komen de mensen die nu in Frans-Guyana wonen meestal wel terug naar hun 
dorp.

Tapuku heeft geen eigen school; de kinderen gaan ofwel naar Erowarte, ofwel naar Albina of naar 
Frans-Guyana. Veel van de iets oudere kinderen zijn tijdens de binnenlandse oorlog in Frans-Guyana 
naar school gegaan en maken hun opleiding daar af. Daarvoor moeten de ouders hen elke dag naar de 
overkant brengen. De kinderen worden om 7 uur ’s ochtends gebracht en om 12 uur weer opgehaald. 
Daarna gaan ze weer om half 2 terug naar school, om weer om 5 uur te worden opgehaald. Dit kost 
dagelijks zo’n 50 SRD. Sommige ouders hebben geen boot maar de mensen in het dorp helpen elkaar. 
Ze krijgen overigens geen vergoeding voor de reiskosten. Daarom vist men veel, om aan geld te komen. 
De jongeren die pas na de oorlog naar school gingen, volgen wel onderwijs in Erowarte of Albina. 

De voormalige landbouwschool van Erowarte 
(Foto: C. de Jong)
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De polikliniek op de kruising van Erowarte en 
Tapuku, die tot nu toe nooit afgebouwd is, was 
bedoeld als medische voorziening voor zowel 
Tapuku als Erowarte. Tot die tijd moeten 
de inwoners van Tapuku naar Albina voor 
medische hulp. Voor de oorlog was er nog een 
piayman in het dorp, nu is er echter geen een 
meer.

Men heeft in Tapuku de hele dag stroom, 
hoewel nog niet alle huizen toegang tot stroom 
hebben. De elektriciteit is al vóór de oorlog 
aangelegd. Wat betreft de waterleiding geldt 
hetzelfde als in Erowarte; er is in principe een 
leiding maar de installatie werkt niet, vandaar dat men is aangewezen op de put en regenwater. 

De mensen van Tapuku hebben niet veel kostgrondjes meer. Vissen is de belangrijkste activiteit en 
vis is tevens het hoofdbestaansmiddel van de inwoners. Men vist in de rivier, de kreken en zwampen. 
Aan jagen doet men niet veel. Sommigen hebben een vaste baan (een van de basia’s is bijvoorbeeld 
verpleger in Albina). Er is ook een bestuursopzichter werkzaam in het dorp. 

Er is een RK kerk aanwezig in 
het dorp. Een actieve jongeren-
vereniging, genaamd “jongeren-
vereniging Apotele” doet aan 
verschillende sporten, zoals slagbal. 
Tapuku heeft een voetbalveld met 
een eigen voetbalteam (“Tapuku 
boys”), en sinds maart 2005 beschikt 
Tapuku over een beachvolleybalveld, 
waar ook andere sporttoernooien 
gehouden kunnen worden. 

Het dorpsbestuur heeft een project ingediend om een zaal te kunnen bouwen nabij het voetbalveld. 
Ook zijn er plannen voor toerisme, bijvoorbeeld om enkele kampen langs het strand te bouwen waar 
de gasten overdag of ’s avonds kunnen verblijven. 

Bambusi is een woonplaats gelegen tussen 
Pierrekondre en Tapuku. Hier woonden eerst Kaliña, 
later is het verlaten en zijn Lokono daar gaan wonen. 
William Shimara Jubitana was de eerste bewoner en 
zijn nakomelingen wonen nog steeds hier. Hij is met 
zijn familie van Powaka gekomen, daarna zijn ze naar 
Surnau gegaan en van daar zijn ze in Bambusi gaan 
wonen. Op Bambusi is er een oude begraafplaats. 
Vroeger waren er veel meer mensen, maar in de jaren 
vijftig zijn zij verhuisd naar Frans-Guyana omdat 
men hen aanbood om daar aan veeteelt te gaan doen. 
Een aantal zijn naar Balaté gegaan, anderen naar 
Paddock. Na de oorlog in 1994 is de heer Theo 
Sabajo, een zoon van William Shimara en Marietje 
Kabara Sabajo, teruggekeerd naar Bambusi om het weer open te maken en te bewonen. Nu wonen er 
vijf gezinnen. Bambusi heeft nooit een kapitein gehad en valt onder het dorpsgezag van Tapuku.

De niet-afgebouwde polikliniek van Erowarte en Tapuku 
(Foto: C. de Jong)

Beach volleybalveld van Tapuku 
(Foto: C. de Jong)

De heer en mevrouw Sabajo, nakomelingen 
van William Shimara Jubitana van Bambusi 

(Foto: C. de Jong)
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Pierrekondre

De inheemse naam van Pierrekondre is Sjimirinde, vernoemd naar een sjimiriboom (een bosvrucht) 
die op die plek aan de waterkant stond. De stichter van Pierrekondre was Adankuna. Later noemden 
ze hem Pierre. Hij was een piay. Hij kwam in de eerste helft van de twintigste eeuw met zijn broers 
uit een inheems dorp in de Cotticarivier (Agiti Ondro). Hij leefde met een vrouw uit Iracoubo
(K. Iragoe, Frans-Guyana). Tegenwoordig hebben nog steeds veel inwoners de naam Pierre. Eerst 
woonden er alleen de families die het dorp gesticht hadden. Later kwamen er ook mensen uit andere 
dorpen bij, zoals Galibi, maar ook uit Wit Santi en Bernharddorp uit het district Para. Het was in het 
begin nog klein en bosachtig, en de mensen woonden aan de waterkant. Nu is Pierrekondre groter 
geworden. Aan de noordelijke kant wordt Pierrekondre begrensd door Bambusie, aan de zuidelijke 
kant door Marijkedorp. De mensen wonen nu verder van de oever van de rivier, meer achterin. Die 
plek heet eigenlijk Oesiewara. Tussen Sjimirinde en Oesiewara is een airstrip gevestigd. In de 
tijd van de Binnenlandse Oorlog hebben de meeste inwoners van Pierrekondre zich aan de Franse 
kant gevestigd. Veel van hen willen niet meer terugkeren. Nu zijn de plaatsen waar zij vroeger 
woonden, bebost geraakt. In het verleden, maar ook tegenwoordig zijn er op verschillende momenten 
vreemdelingen, niet-inheemsen, geweest die zich in het dorp (wilden) vestigden. De overheid heeft 
deze gronden uitgegeven. Een voorbeeld is de heer Findlay (zie verder hoofdstuk 10 over verkaveling 
en uitgifte van individuele titels aan buitenstaanders). 

Huidige situatie Pierrekondre 
In Pierrekondre wonen ongeveer 45 gezinnen. Er is geen school in het dorp; de kinderen van Pierrekondre 
gaan in Albina, ruim 3 kwartier lopen, naar school. Ook is er geen polikliniek of kerkgebouw. Wel is er 
een groot voetbalveld, waar ook een zaal is waar men kan biljarten of tafelvoetballen. 

een project wil men hier een deel uitbouwen en toiletten 
aanleggen. Pierrekondre heeft een vrouwenvereniging en een 
jongeren (sport)vereniging. Er is de hele dag stroom en bijna 
alle huizen zijn aangesloten, behalve de nieuwste huizen die 
achterop zijn gebouwd. Er is ook leidingwater, maar er zijn 
slechts 2 openbare kranen in het dorp (eentje bij Sjimirinde
en eentje bij Oesiewara), wat niet toereikend is. Aanvullend 
water haalt men uit de put, of men gebruikt regenwater. Men 
heeft een project ingediend bij SFOB om het leidingwater uit 
te breiden.

Voetbalveld van Pierrekondre 
(Foto: E.R. Kambel)

Buskandra wordt tegenwoordig veel verzameld voor 
de verkoop door de bewoners van Pierrekondre 
(Foto: C. de Jong)
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Sinds de binnenlandse oorlog is het belangrijkste middel van bestaan de handel geworden (daarvoor 
was het landbouw). Men verkoopt tegenwoordig allerhande producten. Bijvoorbeeld bosvruchten, 
zoals maripa, awara en podosiri, maar ook vruchten die men op het erf heeft, zoals manja, citroen, 
sinaasappel, advocaat, papaya, watermeloen, pomme de citère. Ook verkoopt men kippen. Katoen 
en buskandra (brandbare boomhars) wordt ook veel verkocht in Saint-Laurent. Enkelen doen nog 
wel aan landbouw, met name planten van cassave, en in mindere mate leeft men van de jacht en 
visvangst. Slechts enkelen doen aan aardewerk. Er is geen toerisme in Pierrekondre. 

Marijkedorp

Voordat het dorp Marijkedorp ofte wel Wan Shi Sha gesticht werd aan de Marowijnerivier, 
woonden de mensen uit dit dorp lange tijd in de Wanekreek. Veel mensen die daar woonden, kwamen 
van oorsprong uit Cassewinica (Commewijne) en ook vanuit Boven-Suriname (district Para) en West-
Suriname. In de Wanekreek waren verschillende woonplaatsen, zoals Kerki Kondre, Tingimoni
(Petruskondre), Prasarakondre, Bethlehemkondre en Sarasara Nesi. Te Kerkikondre
was er een kerk, een school, een voetbalveld, een begraafplaats en voor de zieken was er een semichichi 
(sjamaan).

Aan de monding van de Wanekreek was een 
politiepost. Die was daar gevestigd omdat er 
veel gesmokkeld werd, vooral door marrons, 
die helemaal vanuit Boven-Suriname via de 
Commewijne, door de Cottica en als laatste 
door de Wanekreek Frans-Guyana probeerden
te bereiken. De mensen die in de Wanekreek 
woonden, leefden van hun kostgronden, de 
jacht, visvangst, balatawinning en houtkap. 

Ongeveer in het jaar 1930 brak er een epidemie 
uit genaamd “de Spaanse griep”. Heel veel 
mensen werden ziek en overleden aan deze 
ziekte, waardoor de bewoners verhuisd zijn 
naar Mooi Wane, Anjoemarakondre en 
andere dorpen langs de Marowijnerivier. Er 
woonden al mensen aan de rechterzijtak en 
aan de bovenloop van de Anjoemarakreek, die daar al jaren voordat de epidemie uitbrak vanuit de 
Wanekreek waren gekomen. Zodoende is Marijkedorp ontstaan. Vroeger heette het Anjoemarakondre. 
Ook Alfonsdorp is ontstaan door de bewoners die vanuit de Wanekreek kwamen.

Volgens andere inwoners van Marijkedorp verhuisden de mensen van Wanekreek vooral naar 
Marijkedorp, omdat er in de Wanekreek geen school was voor de kinderen boven het zesde leerjaar, 
en geen dokter of andere medische voorzieningen. Ze waren geïsoleerd.

In het verleden was er een voetpad van Marijkedorp over de Anjoemarabrug naar Albina. Later werd 
er een verharde weg gemaakt. Hierdoor moesten de mensen die langs de rivier woonden honderd 
meter naar achteren verhuizen. Dit gebeurde onder leiding van kapitein Jozef Watamaleo. Nadat de 
weg gemaakt was, begon de overheid percelen te verkavelen en deze werden aan derden verkocht. In 
het jaar 1975 werd de Anjoemarakreek uitgegraven tot een kanaal. Oudere inwoners van Marijkedorp 
herinneren zich dat de kreek vol met vis zat, maar zeggen dat sinds het kanaal gegraven is, er niet 
meer zoveel vissen zijn. 

Huidige situatie Marijkedorp 
Marijkedorp is, samen met Alfonsdorp, één van de twee Lokono gemeenschappen in Beneden-
Marowijne. Het aantal inwoners is vastgesteld op 287. Het dorp is bereikbaar via de weg. Vanuit de 
stad komt men eerst langs Albina. Er is geen school in het dorp, de kinderen gaan in Albina naar school, 
ongeveer 15 minuten lopen. Ook voor gezondheidszorg gaat men naar de polikliniek in Albina. 

De monding van de Wanekreek 
(Foto: C. de Jong)
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In principe is er de hele dag stroomvoorziening. Ook beschikt Marijkedorp over een leiding-
wateraansluiting, hoewel nog niet iedereen hierop is aangesloten. 

Naast de kapitein telt het dorps-
bestuur (beëdigd in 1993) nog 3 
basia’s. In Marijkedorp is de vrouwen-
vereniging, Stichting Hiamawa, zeer 
actief. Een project dat reeds door hen 
gerealiseerd is, is het uitbreiden en 
opknappen van de zaal met een biblio-
theek en toiletten. Momenteel heeft 
de vrouwenorganisatie een project 
lopen bij het UNDP/GEF–SGP met 
betrekking tot ecotoerisme en duurzaam 
beheer van het Wanekreek gebied. 
Verder is men bezig met een aanvraag 
voor een duurzaam bosbouwproject. 
Er is ook een jongerenorganisatie. Zij 
doen vooral aan sport. Verder is er een 
ouderen (60+) organisatie, die aan 
handenarbeid (vlechten) doet.

geopend werd op 7 augustus 2005. 

Alfonsdorp

De naam “Alfonsdorp” is afkomstig van de heer Alfons Karwafodi, ook genoemd “Pa Kroroeman” 
(man met krulharen). Zijn Lokononaam was Makarikoro, wat ook “man met krulharen” betekent. Pa 
Alfons was een grote piay. De inwoners van Alfonsdorp hebben op verschillende plekken gewoond 

inwoners van Marijkedorp, van oorsprong afkomstig uit de Wanekreek. Pa Alfons woonde te Sara
Sara Nesi. De Wanekreek werd, zoals vermeld in de mondelinge geschiedenis van Marijkedorp, 
verlaten doordat de Spaanse griep uitbrak en vanwege het gebrek aan onderwijs. Ook was er een 
grote droogte waardoor het water in de rivier erg laag was en zij via het water niet naar Albina konden 
komen. Als ze naar Albina moesten, gingen zij door het bos en dan via de weg naar Albina. Alleen 

toen wonen aan de samenvloeiing van Wanekreek en Mooi Wana (Owru Kondre), daarna zijn ze 
verhuisd naar Baka Boesie.

In 1936 vertrokken de heer Karwafodi en anderen vanuit de 
Wanekreek naar Owroe Kondre aan de Moiwanakreek, een 
zijtak van de Wanekreek. Daar woonden ongeveer 350 mensen. 
Uiteindelijk zijn ze ook uit Mooi Wane weggegaan. Dit had 
te maken met het gebrek aan medische voorzieningen. Na de 
Tweede Wereldoorlog, rond 1940, waren zowel Wanekreek 
als Mooi Wane verlaten. Daarna woonden de mensen een 
tijdje in oud Alfonsdorp (Baka Busi), vanaf het huidige dorp 
3 kilometer verder het bos in. Ten slotte vestigden ze zich in 
1951 aan de Weyneweg, op aandrang van twee commissarissen
uit Albina. Toen de districts-commissaris van Albina een 
tijdje later zag dat er op die plek aardig wat inheemse kampen 
verrezen waren, liet hij daar een bord plaatsen met de naam 

De recreatiezaal van Marijkedorp 
(Foto: E.R. Kambel)

Eén van de ouderen van Alfonsdorp (“Opa Blanca”) 
(Foto: E.R. Kambel)
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van de heer Alfons Karwafodi er op, omdat hij de oudste bewoner was. Zo is de naam Alfonsdorp 
ontstaan. Andere families die vanaf het begin in Alfonsdorp wonen zijn de families Jubitana, Ligorie 
en Watamaleo. De families Sabajo en Blanca kwamen later. 

Een bekende plaats is Negerkreek, aan de rand van het dorp. Daar hebben ook altijd mensen 
gewoond, waarvan de Biswane’s als eersten. In het begin waren er veel mensen ziek, ze leden aan 
hevige diarree. Toen heeft de regering waterleiding aan laten leggen. Je had ook een polikliniek in 
Alfonsdorp en de kinderen konden er naar school, en er was elektriciteit. Sinds de binnenlandse 
oorlog is er veel veranderd. Bijna iedereen is toen verhuisd. Veel mensen zijn naar Frans Guyana en 
Paramaribo gevlucht. 

Huidige situatie Alfonsdorp
Er wonen tegenwoordig rond de 285 mensen in Alfonsdorp. Alfonsdorp is het enige inheemse dorp van 
Beneden-Marowijne dat niet aan de rivier ligt, maar aan de Oost-Westverbinding tussen Paramaribo 
en Albina en is daardoor goed bereikbaar per auto. 

Het dorpsbestuur is beëdigd op 1 juli 2000. De vrouwenorganisatie, Stichting Rosalina, is erg actief 
in het dorp. Vanwege de rechtspersoonlijkheid van deze organisatie zijn zij de formele houders van 
verschillende projecten in Alfonsdorp (zie hieronder). 

Ook is er een jongerenvereniging genaamd “Ebelino” (“Wij jongeren van Alfonsdorp”) en een 
voetbalvereniging “Wadilikano”. In Alfonsdorp is een dependance gevestigd van de Sint Gerardusschool 
(RK) te Albina. Kleuters en leerlingen van de 1e en 2e klas kunnen hier terecht. Daarna moeten 
de kinderen naar Albina. Suralco, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Unicef hebben 
bijgedragen aan de de materialen voor de bouw van de school en een speeltuin. 

Het dorp heeft recentelijk een nieuw gebied opengelegd, waar een nieuw gemeenschapscentrum is 
gebouwd. Ook zullen daar te zijner tijd andere voorzieningen, zoals een sportveld, worden aangelegd. 
Men heeft er ook een nieuwe polikliniek gebouwd, deze is echter nog niet in gebruik genomen. Tot 
die tijd maakt men nog gebruik van de voorzieningen in Albina. Er zijn vier piays in Alfonsdorp. Er is 
een Rooms-Katholieke kerk in het dorp, die gevestigd is op de plek waar de stichter van het huidige 
Alfonsdorp woonde. Eén keer per maand is er een mis, dan komt er een pater uit de stad, die ook naar 
Albina gaat. Leden van de Volle Evangelie en de Baptisten gemeente volgen hun diensten in Albina. 

Bijna alle huizen in Alfonsdorp hebben ‘s avonds stroom. Middels een project van het CDFS hebben de men-
sen sinds enkele maanden leidingwater. Maar men maakt nog steeds gebruik van regen- en kreekwater.

De inwoners van Alfonsdorp leven voornamelijk van de jacht en landbouw. De opbrengsten van 
de kostgronden, zoals de cassaveproducten gomma en kasiripio, worden verkocht. Een deel van de 
mannelijke bevolking van Alfonsdorp heeft een vaste baan in Albina. Slechts op kleine schaal wordt 

De school (l) en de nieuwe poli (r) van Alfonsdorp 
(Foto’s C. de Jong)
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er gedaan aan visserij en houtkap. Wel zijn er plannen voor het ontwikkelen van eco-toerisme in de 
Wanekreek.

Andere gezamenlijke dorpsprojecten zijn, naast de poli en de waterleiding: een kasjoe project (2 ha, 
de opbrengst gaat naar het dorp), en een project dat inmiddels is goedgekeurd door de SFOB voor de 
bouw van een stenenfabriek. Deze nog te realiseren fabriek zal werkgelegenheid bieden aan ongeveer 
25 personen uit het dorp.

Bigi Ston 

De inheemse naam van Bigi Ston is Temeren. Dat betekent “beschreven”, verwijzend naar de grote 
steen in de rivier, waarop tekens (petroglyfen) te zien zijn (zie hoofdstuk 1). Er wordt gezegd dat het 
de voorouders waren die hun handschrift hebben achtergelaten op de steen in de rivier. Anderen 
zeggen dat het de menseneter was die dit had gedaan. Heel lang geleden was er volgens de legende 
eens een geest gekomen in de gedaante van een blanke. Hij kwam vanuit het oosten en men denkt dat 
hij uit Brazilië kwam. Zijn naam was Pairandepo (dat is de stam van de purperhartboom). Hij kwam 
met zijn honden en jaagde op de inheemsen. De inheemsen vluchtten en verscholen zich. De mensen, 
die niet op tijd gevlucht waren, werden opgegeten door de blanke geest. Hij heeft toen die symbolen 
op de steen gemaakt, zoals twee monden, zijn eigen gezicht en een afbeelding van zijn hond. 

Het dorp Bigi Ston bestaat al meer dan 100 
jaar. De stichter van het dorp was Taloekoewa. 
Die man woonde eerst op Apauwa Oende, of 
Apaw oende. Hij had die plaats gesticht op de 
plek waar een apauwa-boom stond. De mensen 
die daar woonden hadden ook kostgrondjes te 
Temeren. Later vestigde Taloekoewa zich in 
Temeren en werd daar dorpshoofd. Er waren 
een paar plaatsen in de buurt van Temeren,
waar ook inheemsen woonden en die nu nog 
steeds te zien zijn. Sommige plekken worden ook 
nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld: Mopénde,
hier stond een grote mopeboom; Emetale,
(“inham”); Awarabate of Awarapate, een 
plaats waar veel awara bomen voorkwamen; 
en Kwamande of Kwama Oende; een 
plek vol met kwama (bamboe). De mensen 
woonden dus op verschillende kleine plaatsen. 
Al deze plaatsen samen worden nu Bigi Ston 
genoemd, dat is Surinaams voor “grote steen”. 

In het begin had Temeren nog niet zoveel 
inwoners; slechts een handjevol. Nadat het 
verder was schoongemaakt en mooi gemaakt 
door de eerste bewoners zijn er steeds meer 
mensen bijgekomen. Op een gegeven moment 
had Temeren heel veel inwoners. De mensen 
woonden voornamelijk aan de waterkant en 
de rest was heel bosachtig. Langzamerhand 
werd het opengekapt. De mensen woonden 

in blokken. Nu zijn er niet zoveel mensen meer. Na de binnenlandse oorlog is lang niet iedereen 
teruggekeerd. Veel inwoners zijn vertrokken naar Frans Guyana. Zij bevinden zich nu in Belle-Vue,
Esperance, Village-Pierre, Terre Rouge of Paddock. Sommigen komen wel weer terug om hun 
plaats op te bouwen. 

Bigi Ston 
(Foto: K. Neke)
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Kapitein Taloekoewa stichtte ook andere plaatsjes zoals Maripa, Makelei en Atakali. Deze liggen 
om de bocht als je richting Albina gaat, in de buurt van Papatamkondre, waar er nu marrons 
wonen. Daar woonden de mensen van Bigi Ston eerst ook. Een belangrijke verandering is dat er nu 
ook marrons in Bigi Ston wonen. Het dorp, het bos en de rivier worden gedeeld. 

Huidige situatie Bigi Ston 
Bigi Ston telt in totaal 250 inwoners, waarvan 75 inheemsen en de rest marrons (Aukaners). De 
belangrijkste middelen van bestaan zijn jagen, vissen, landbouw (er wordt ook groente geplant; 
het meest voor eigen gebruik). Verschillende bewoners houden kippen en verkopen de eieren op de 
markt. Bigi Ston staat ook bekend om zijn botenbouwers. Er is hier en vooral aan de Franse kant 
nog wanehout te vinden (zie hoofdstuk 8 over houtkap). Verder wordt er aardewerk en vlechtwerk 
gemaakt voor de verkoop. Er zijn twee souvenirs winkels waar voornamelijk Franse toeristen komen 
om sieraden en aardewerk te kopen. 

De electriciteits- en watervoorzieningen zijn tijdens de binnenlandse oorlog verwoest. Bigi Ston heeft 

momenteel in behandeling. Er is dus geen stroom en men maakt gebruik van regenwater en water 
uit de put. Vroeger gebruikte men het rivierwater om te drinken, maar dat kan nu niet meer, het 
rivierwater is teveel vervuild, o.a. door de benzine van de buitenboordmotoren. Bovendien wordt de 
bovenloop van de Marowijne (Lawa, Tapanahony) intensief gebruikt als goudwinningsgebied, waarbij 
grote hoeveelheden kwik in het water terechtkomen. Er is in Bigi Ston weinig bekend hierover, noch 
over de ernstige gevolgen van kwikvergiftiging voor mensen. 

Bigi Ston heeft een lagere school 
(“Openbare School Bigi Ston”) 
met 65 leerlingen, waaronder 
tien inheemse kinderen. Er zijn 
veel problemen met het onder-
wijs. De leerkrachten zijn soms 
twee tot drie weken afwezig, 
waardoor de kinderen een steeds 
grotere achterstand oplopen. 
Het dorpsbestuur heeft hierover 
geklaagd bij de inspectie en nu gaat 
het iets beter. Het dorpsbestuur 
ziet graag dat er ook inheemse 
leerkrachten naar de school 
worden gestuurd. Nu zijn er alleen 
Aukaanse onderwijzers die naast 
Nederlands ook Aukaans spreken 
met de kinderen. Het dorpshoofd 
vindt dat het beter zou zijn als 
de inheemse kinderen onderwijs 
zouden krijgen in het Nederlands en 
het Kaliña en als zij ook handwerk zouden leren (vlechten, aardewerk) op school. Er is een kleuterklas 
en een crèche waar de kinderen van de leerkrachten en ouders worden opgevangen. De crèche heeft 
echter nauwelijks speelgoed voor de kinderen. 

De gezondheidszorg voor Bigi Ston is in handen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Er is een 
polikliniek, deze bevat echter geen meubilair, er is geen verpleegkundige en ook de dokter is al twee 
jaar niet geweest omdat er geen geld schijnt te zijn voor het transport van de arts. De dorpsbewoners 
zijn dus aangewezen op de polikliniek van Albina en zijn gedwongen zelf de transportkosten te betalen 
voor elk bezoek. 

Franse toeristen bezoeken Bigi Ston
(Foto: E.R. Kambel)
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Vier generaties vrouwen uit Bigiston 
(Foto: E.R. Kambel)
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Hoofdstuk 3     Oude woonplaatsen

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk naar voren kwam, zijn de meeste dorpen van het Beneden-
Marowijnegebied volgens de mondelinge overlevering aan het eind van de 19e eeuw/begin 20e eeuw 
ontstaan. Dat de geschiedenis van de dorpen niet verder dan 100-150 jaar teruggaat, betekent niet dat 
het Beneden-Marowijnegebied pas sinds die tijd bewoond werd door Kaliña en Lokono. Net als elders 
in Zuid-Amerika, waren inheemsen vroeger minder aan één plek gebonden. Men reisde van plaats 
naar plaats, op zoek naar vruchtbare landbouwgrond, wild, vruchten, enzovoorts. Woonplaatsen 
hadden een tijdelijkere aard dan tegenwoordig, maar men ging wel vaak na lange(re) tijd terug naar 
dezelfde plaats. Bijvoorbeeld om van de kostgronden te oogsten:

“De voorouders van de mensen in dit gebied leefden niet op één plaats. Ze trokken veel rond
en op plekken die hen bevielen maakten ze kostgrondjes. Veel van deze plekken zijn nu nog
steeds in gebruik als kostgrond. Ook werden vroeger de doden overal begraven, zoals in
het bos. Door deze nomadische leefstijl en manier van begraven vind je nu nog op heel veel
plekken overblijfselen van voorwerpen die mensen hebben achtergelaten, waaraan je kan
zien dat de inheemsen echt overal leefden”.21

Bestudering van de geschreven bronnen leidt tot dezelfde conclusie:

“De bewoning van het gebied door de inheemsen vormt een aaneengesloten geheel: vóór de
kolonisatie, en zelfs vóór onze jaartelling (de Koriabo cultuur, waarvan overblijfselen zijn
gevonden in de Marowijne, is omstreeks 1200 v. Chr. in Suriname gevestigd), en tot op de
dag van vandaag hebben er altijd inheemse groepen geleefd in dit gebied.”22

Men vestigde en vestigt zich bij voorkeur aan het water, daar waar men gemakkelijk aan land kan 
komen (waar een strandje is); op plaatsen die hoog genoeg gelegen zijn en niet onder water lopen, 
en waar de bodem vruchtbaar was. Uit het 
archiefonderzoek van Caroline de Jong blijkt 
dat bepaalde aantrekkelijke plaatsen vrijwel 
onafgebroken bewoond zijn geweest. Met name 
aan de monding van de Marowijne (zowel aan 
de oost- als westkant) zijn altijd inheemse 
nederzettingen geweest. Voor de rest zijn 
locaties van dorpen vaak veranderd. 

Onder invloed van de kerk, die onderwijs en 
medische voorzieningen brachten, is de semi-
nomadische leefstijl geleidelijk aan omgevormd 
tot een meer sedentaire leef- en bouwstijl. De 
bewoners vestigden zich in toenemende mate 
in vaste dorpen en huizen worden tegenwoordig 
steeds vaker gemaakt van steen met een dak 
van zinkplaten en met een betonnen vloer. 

Woonplaatsen werden in de regel verlaten na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeluk, het 
uitbreken van een ziekte (bijvoorbeeld het Wanekreekgebied), het overlijden van mensen, overlast 
van en angst voor kwade geesten, bepaalde plagen in de kostgronden, of een ruzie - een van de 
ruziënde partijen verlaat de plek en sticht ergens anders een nieuw dorp. “Als de kostgronden
minder vruchtbaar werden, en men merkte dat het wild verder weg trok”, vertelt het dorpshoofd 
van Alfonsdorp, “gingen enkele inwoners op zoek naar plekken waar de pakira’s en pingo’s kwamen
om te eten. Als er een goede plek was gevonden verplaatste het dorp zich in zijn geheel naar het
nieuwe gebied”.

21 Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied.

22  C. de Jong, Eindrapport Archiefonderzoek naar historische en eigentijdse bronnen over de Kaliña en Lokono aan
de Beneden-Marowijne Rivier in Suriname, 18 maart 2005.

Traditioneel huis in Tapuku 
(Foto: C. de Jong)
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Op deze kaart uit 1770 zijn twee “indiaanse dorpen” aangegeven: bij de monding van de Marowijnerivier 
(het huidige Yalimapo in Frans-Guyana) en bij de Acolekreek, in de omgeving van Albina/Bigi Ston

Kaart van A. De Lavaux, “Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname”, herdruk in C. Koeman ed, 
Links with the past. The history of cartography of Suriname 1500-1971 (Amsterdam 1973)
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Ook is het wel voorgekomen (zoals in het 
geval van Alusiaka, zie kader 3.1), dat de 
inheemsen verjaagd zijn of door de overheid 
zijn verhuisd (b.v. Aroematakreek, zie tabel 
3.4 hieronder). Vaak groeiden de verlaten 
plaatsen na een aantal jaren weer dicht. 
Fruitbomen of andere planten die geplant 
werden door de bewoners, herinneren dan 
nog aan de tijd dat de plek in gebruik was. 

Het kan ook voorkomen dat in de loop der tijd 
het verlaten dorp opnieuw schoongemaakt
en bewoond wordt: 

“… Toen Erowanaï overleden was,
gingen de overgebleven bewoners
richting Oelapa, omdat ze zich
te alleen voelden in Ero wate. De
nakomelingen van Erowanaï, die
in Galibi en Maripande hadden
gewoond (in de omgeving van
Papatam-kondre), hadden een
tijd later besloten om het plaatsje
dat door Erowanaï gesticht was,
weer te gaan schoonmaken”.23

In principe blijft men de verlaten dorpen altijd 
beschouwen als “onze plaatsen”, waar men 
altijd naar terug kan gaan als men wil, en waar 
men ook heen kan gaan om een kostgrond 
aan te leggen of te overnachten als men gaat 
jagen. Ze blijven dus uitdrukkelijk onderdeel 
van het voorouderlijk grondgebied:

“Inheemsen hebben altijd geleefd
van het bos, het water en de grond.
Al de plaatsen waar ze hebben
gewoond, gejaagd en gevist, waar
ze hun vruchten halen of oprapen,
behoort hun toe. De plaatsen
zijn wel verlaten en al wonen ze
er niet meer, maar ze worden
nog steeds gebruikt door hun
afstammelingen” (Alfonsdorp).

“Vroeger was Wanekreek geen reservaat en toen mochten wij vrij jagen. Nu is het volgens
andere volken dan inheemsen een natuurreservaat geworden. Onze jachtgewoonte is niet
veranderd in dit gebied, wij jagen wanneer het ons uitkomt. Het Wanekreekgebied is onze
vroegere woonplaats en daarom rekenen wij dit tot onze eigendom en niemand zal ons
beletten om naar daar te gaan” (Marijkedorp).

23  Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied

Kader 3.1 Hoe Alusiaka werd verkocht

“Mijn grootmoeder was daar. Mijn moeder was er ook, 
ze was nog klein. De manjaboom van mijn grootmoeder 
is er nog steeds. Er was een kreek, die heet Siriria. 
Alusiaka was de naam van het dorp. Ze hadden een 
kapitein Taroewiran. Zo heeft grootmoeder verteld. 
Er waren veel mensen.  Het was een goede kapitein, 
lanti zorgde goed voor ze. Ze kregen allerlei dingen, 
zoals kleren, blom. 

Op een dag kwamen twee Engelsmannen, ze wisten 
niet hoe ze met ze moesten praten. Ze konden 
geen negerengels praten. Ze hebben een jongen 
meegenomen, aan hem gevraagd of hij het dorp niet 
wilde verkopen. Er was een tolk bij. Maar het was een 
domme jongen, hij was niet naar school gegaan. Hij 
wist niet wat hij deed. Hij heeft het verkocht. Voor 25 
gulden. De bakra heeft het meteen betaald. 

De jongen is later bij Babunsanti begraven, bij het 
kasjoebos, uit wraak. Later kwamen de bakra’s terug. 
Ze hebben de mensen weggejaagd. De mensen moesten 
direct weg. Den panya panya [zijn verspreid]. Ze 
moesten alles achterlaten, ze wisten niet waar ze 
moesten gaan. Grootmoeder is naar de vuurtoren 
gegaan [waar later de vuurtoren is gebouwd], daar 
hebben ze geleefd. Ze hebben gepinaard, ze wisten 
niet waar ze moesten gaan. Mijn grootmoeder huilde 
altijd als ze me dit vertelde. ‘s Avonds ging opa cassave 
stelen, als de bakra’s sliepen. Oma huilde ‘s avonds; 
“wat ga ik morgen eten?” Er was geen winkel toen. 
Ze moesten naar St. Laurent om te verkopen, toen 
pas konden ze eten kopen. Later hebben ze een put 
gemaakt. Weer later kwamen er nog meer mensen. 
Bakra’s. Die brachten Javanen mee als arbeiders, ze 
moesten schoonmaken en cocos planten. Ze hadden 
kippen, alles. Ze gingen ook krape-eieren verkopen. 
Daarna zijn Murray en zijn vrouw daar komen wonen 
[bij de vuurtoren]. Later zijn de indianen verhuisd van 
daar. De kapitein is weggegaan, naar Pierrekondre. 
Iedereen is verdwaald.”

Bron: Interview met Elfriede Aloema,
Christiaankondre door E.R. Kambel (feb-apr 1999)
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Overzicht van oude woonplaatsen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van oude woonplaatsen. Zo mogelijk wordt er extra informatie 
over de plaats gegeven en aangegeven waarvoor de plaats tegenwoordig nog wordt gebruikt. 

Geplante fruitbomen zoals deze manjaboom op een erf in 
Bigi Ston, zijn vaak het enige wat na het verlaten van 
een plaats nog herinnert aan menselijke bewoning 

(Foto: E.R. Kambel)

Woonplaatsen in de omgeving van Galibi 
(Tekening door S. Oeloekanamoe)
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Tabel 3.1 Oude woonplaatsen rond Galibi

Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Alusiaka
(Amakamaipo of 
Amakaña)

Veel mensen van Galibi komen hier vandaan. Ligt 5 km. ten noorden van Galibi 
en er heeft een tijdlang een vuurtoren gestaan. Het was een grote plaats en 
al sinds heel vroeger bewoond. Over hoe het precies gegaan is toen Alusiaka 
verlaten werd, verschillen de meningen; volgens sommigen zijn de mensen 
verjaagd (zie kader 3.1), anderen zeggen dat de plaats al was verlaten vanwege 
de uitbraak van epidemieën. Vast staat dat het gebied in 1913 in erfpacht is 
uitgegeven aan de Dutch West Indian Coconut Company voor de vestiging 
van een kokosplantage. In de erfpachtbrief wordt nadrukkelijk gesteld dat het 
terrein zich niet uitstrekt tot gebieden van Indianen (artikel 4).24

Ook blijkt zowel uit de mondelinge als de schriftelijke overlevering dat er 
ziektes zijn uitgebroken waardoor de mensen van de plaats wegtrokken. 
Tegenwoordig valt Alusiaka binnen het natuurreservaat Galibi. Er is een post 
gevestigd van Natuurbeheer, van waaruit controles worden uitgevoerd om het 
rapen van zeeschildpadeieren tegen te gaan. De bewoners van Galibi komen 
naar Alusiaka om te jagen, te vissen en om kostgronden aan te leggen.

Kwasjie In de omgeving van Mana, Frans-Guyana. Is nu onbewoond. Het is de 
veronderstelde woonplaats van de heer Aridja, de vader van Langaman.

Amana Apotele In Frans Guyana. Amana-Apotele betekent “de bocht”. Was vroeger een groot 
inheems dorp. Veel mensen die nu op Galibi wonen, hebben ook daar gewoond, 
of zijn daar geboren. Het is nu onbewoond.

Awala Tegenover Mana-Apotele, aan de andere kant van de Mana rivier. Hier hadden 
de mensen uit Mana-Apotele hun kostgronden. De plaats heette eigenlijk 
Awara naar de palmvrucht.

“Iedereen van het dorp had hier kostgrondjes, dus we staken alleen
met bootjes over ernaar toe. Hier had men last van  plagen, namelijk
van karbouw (K. Asau) van de Europeanen van Yalimapo. Omdat ze
geen gras meer hadden, gingen de beesten naar de kostgrondjes van
de inheemsen (werden misschien zelfs erheen gebracht). Zo hadden de
inheemsen last van deze beesten, want elke keer wanneer een inheemse
van Mana Apotele overstak, waren de karbouwen in de omgeving,
overal in de buurt waren ze te zien. Zo hadden we dan besloten om
de kostgrondjes te laten. Jammer, omdat de plek eigenlijk vruchtbaar
was. We moesten dan Mana Apotele verlaten voor een andere plek.
Zo gingen wij richting Oelapa (Tapuku). Wij hebben Oelapa tot een
dorp gemaakt en ook nieuwe kostgrondjes gemaakt. Oelapa is een
houtsoort waarmee de inheemsen hun bogen maken (letterhout).
Oelapa is tot nu toe bewoond.”

Koeloesjirime en 
Kaipolone

Aan de overkant (Frans Guyana) bij de bocht van Yalimapo. De mensen uit 
deze dorpen kwamen met zeilboten naar hun kostgronden bij Alusiaka.

Ayawande (Posoli 
of Coswine)

Ligt aan de Maracamkreek aan de Franse kant en heeft hele vruchtbare grond. 
Dit werd vroeger als verblijfplaats gebruikt, wanneer men naar de kostgrondjes 
ging en soms wel maanden daar bleef. Tegenwoordig is het wederom een 
woonplaats. Er wonen mensen die tijdens de binnenlandse oorlog vertrokken 
zijn uit Galibi.

Panato Is een oude woonplaats aan de overkant (Frans-Guyana). Hier staat nog steeds 
een kankantrieboom. Mensen uit Galibi hebben daar nu nog kostgrondjes, 
omdat de bodem daar echt vruchtbaar is. Zij hebben toestemming gekregen 
van het dorpsgezag van het dichtstbijzijnde dorp in Frans Guyana (Yalimapo).

24 Erfpachtbrief Dutch West Indian Coconut Company (Paramaribo, 1 juli 1913).
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Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Alanabate Dit is een plaats ver achter de grote zwampen, een gebied voor jagers. Daar 
hadden de inheemsen ook kostgronden. Mensen hadden hier kampen opgezet. 
Vroeger werd hier aan rubbertappen gedaan (balata). Tot op de dag van 
vandaag maakt men daar nog kostgrondjes. Het is erg bebost, maar tijdens 
hoog water is het met een kleine boot via de kreek, of te voet bereikbaar. Hier 
haalt men ook hout om boten van te maken.

Samakoedoepo
(Prapi Busi)

Is een belangrijke plaats waar de jagers heen gaan. Dit is in de omgeving van 
de Wanekreek, dichtbij het gebied van Suralco bij Moengo. Inwoners van 
Pierrekondre kennen Samakoedoepo als Prapi Boesi. In Samakoedoepo blijven 
de jagers overnachten omdat het zo ver is. “Op deze plek woonden vroeger veel
mensen. Vroeger gingen mensen op deze plek schuilen voor de menseneter
(pairandupo). Er staat nog steeds een manjaboom als aandenken. Hier zijn
ook overblijfselen van hun kleiwerk, zoals samakoe’s gevonden. Er ligt nog
altijd een halve samakoe. Vandaar de naam Samakoedoepo.” Anderen 
zeggen dat de overblijfselen zijn achtergelaten door slaven van vroeger, die de 
bossen in vluchtten en de spullen hadden gestolen van de inheemsen. Vroeger 
zochten de slaven daar naar balata. Er bestaan ook verhalen dat Samakoedoepoe 
tegenwoordig niet meer te bereiken is en men ook niet meer precies weet waar 
het ligt. “Het is eng geworden, en de geest van Samoekoedoepo zorgt ervoor
dat je er niet meer kunt komen”.25

Oeloesjie (Urusi) Ook de naam van een kreek in de omgeving van Christiaankondre. De 
naam Oeloesjie komt van de watergeest van deze kreek. Oeloesjie was 
vroeger bewoond, een groot dorp. Daar hadden veel mensen kostgrondjes. 
Oeloesjie wordt nog steeds gebruikt voor houtkap, kostgrondjes en vissen 

(zwampvissen).

“Te Oeloesjie hadden de bewoners last van een watergeest. Als je een
bad zou nemen in deze kreek keer je niet terug naar huis. De inheemsen
wilden dit niet meer en zo kwamen ze dan in aktie. Er woonde in dit
dorp een heel oude vrouw en deze oude vrouw ging wel vaak een bad
nemen. Zo dachten ze aan een middel om deze watergeest te verjagen.
Koro lijkt op een kalebas, maar het is een slingerplant. Men gebruikte
het voor water, als je het met water vult blijft het koel. Het werd
vroeger ook geplant in de kostgrondjes. Nu vindt je hem niet meer,
maar er zijn nog sommige ouderen die dit in huis hebben. Het heeft
pitten erin. Men nam de kleine koro en deze werden aan elkaar geregen
als een ketting voor de oude vrouw, zodat wanneer de oude vrouw het
bad neemt en de watergeest haar wegtrekt, dat door de geluiden van
de koro die aan elkaar slaan, dit te horen zou zijn. De ketting werd
aan de vrouw gedragen toen ze haar bad ging nemen en warempel,
de vrouw zagen ze niet meer naar huis komen, was verdwenen van
de plaats. De dorpelingen kwamen met puntige voorwerpen op de
plaats waar de oude vrouw was en hoorden het geluid van de koro.
De watergeest heeft haar een eind vervoerd en gebracht naar een
groot gat waar de watergeest verbleef. De dorpelingen staken met
de puntige lange stokken en zo konden ze een van de lichaamsdelen
raken. De watergeest had de oude vrouw losgelaten en was dood. De
oude vrouw had het ook niet meer overleefd.”

Oelani (Urani of 
Kapasi)

Te Oelani woonden ook lang inheemsen. Het staat bekend om de klei die je 
daar kunt halen. Te Oelani vindt men koeli en kwepi (zie hoofdstuk 7).

. . . /

25 Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied.
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Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

/ . . .
Oelani (Urani of 
Kapasi)

“In de buurt van Oelani woonden ook lang een paar inheemsen. Als
je naar Albina ging kon je hun lampen over het water zien schijnen.
De manjabomen die de inheemsen daar geplant hebben staan er nu
nog steeds. Sommigen werden er ziek, omdat de plek bezeten was door
geesten. Men kon die geesten als blanken zien lopen op het strand. Er
wordt ook gezegd dat dit de moddergeest was, die als een blanke man
met een pet zichtbaar was op het strand. Een inheemse man had deze

de blanke geest dood, maar nadat hij had geschoten stierf hij zelf op
die plek”.26

Op Oelani is ook een begraafplaats. Net als op de begraafplaats van Galibi 
vind je daar overblijfselen van kralen en aardewerk.

Moerbana Tussen Galibi en Wanekreek.

Atapaloekoe Een plaatsje gesticht achter Oetapo nadat Alusiaka verlaten werd. Hier voer 
men vroeger met een zeilboot heen. De plek heet Atapaloekoe omdat er vroeger 
(en ook nu nog) op deze plek heel veel pruimenbomen waren. Aloekoe betekent 
pruimen. “Hier was men echter niet gelukkig en men reisde toen door naar
Atapiriri”.27

Oetapo (Maripa, 
Babunsanti)

Is de plaats waar bij laag water het zand in zicht komt (zandbank/eiland; dit 
is de betekenis van de naam Oetapo). Oetapo werd ook wel Babunsanti 
genoemd, vernoemd naar een Hindostaanse visser (Baboen), die daar woonde. 
Deze man stond bekend als een slechterik die niet in vrede met de inheemsen 
samenleefde. Op deze grote oetapo woonden veel inheemsen in kampen. “Dit
waren de mensen die hun land te Alusiaka hadden verkocht aan de bakra’s.
Deze mensen hebben Oetapo zijn naam gegeven.”28 Hier legden de krapé’s 
hun eieren. Men gaat hier nog steeds naartoe om te jagen en te vissen. Er zijn 
ook vruchten te vinden. Men heeft hier tegenwoordig ook nog kostgrondjes. 
En krabben worden in deze omgeving ook gevangen. Er is nu een guesthouse 
(Warana Lodge) opgezet door een overheidsstichting, Stinasu.

Eilanti Vlakbij Oetapo; was vroeger een verblijfplaats van de Kaliña. Op Eilanti leg-
den de Warana zeeschildpadden hun eitjes wanneer het zand boven het water 
uitkwam. Als het geen zeeschildpaddenseizoen was deed men aan visvangst.

Kwamabate Dit is als je bij Atapaloekoe landinwaarts gaat. “Hier had men oude sabera’s
(kom van kleiwerk) gevonden en het is een stuk bamboebos.” Kwama betekent 
bamboe.

Wysje – Wysje Is ook in de buurt van Utapo. Betekent: een soort gras, zijn smal en dun.

Sjiepiobate Plaats waar de sjiepio (busikandra, boskaarsen) te vinden waren. Hier hadden 
de slaven een paar inheemse vrouwen ontvoerd. Er woonde een opa daar (de 
heer Sjinga, meer bekend als “Opa bambi”) met zijn gezin. Ze zijn later naar 
Galibi verhuisd.

Asjiewagara In de buurt van Oetapo. Daar waren kostgronden waar verschillende soorten 
vruchten werden geplant en ook cassave en katoen.

Pamasande “Diep in de bossen achter Oetapo in leefden ook veel inheemsen, die
plaats heet Pamasande. Hier gaan de jagers nog steeds heen om te
jagen. Ook worden op deze plaats tegenwoordig nog oude voorwerpen
of overblijfselen gevonden van de inheemsen die hier vroeger woonden,
zoals een samaku, een sabera en een waterkruik.”29

___________________
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.
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Tabel 3.2 Oude woonplaatsen in de Wanekreek

Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Ourou Posu Bij het eerste hoge stuk in de Wanekreek, waar de kreek een scherpe bocht 
maakt; hier was vroeger een oude politiepost om smokkelaars te controleren 
en een dorp.

Prasara Kondre Gesticht door familie Blanca van Alfonsdorp/Negerkreek. Hier deed men 
aan landbouw en kwam men voor houtkap.

Kapasi pasi Dit was een weg naar Kapasi kondre (of Oelani). Er woonden ook hier 
mensen.

Emelina kampu Gelegen op een eiland tussen de zwampen.

Ma Francina kampu 
(ook Monsanto 
kondre genoemd)

Ma Francina was de stichter van dit dorp.

Kerkikondre Dit was het grootste dorp, hier waren een school en een kerk. Er was ook 
een begraafplaats en een voetbalveld. Hier was het dorpshoofd gevestigd, die 
het gezag had over alle plaatsjes in de Wanekreek. George Watamaleo (“Pa 
Sjorie”) was het dorpshoofd omstreeks 1920.

Bethlehemkondre Hier woonde de familie Ligorie.

Bergmanskamp(u)

Tingi Moni (Pa 
Petruskondre, Oom 
Pée Kampu)

Monsantokondre (of 
Monsantokampu) Dit was bijna aan het einde, voorbij Sara-Sara Nesie.

Sara-Sara Nesie Betekenis: “garnalen nestje”, er waren daar veel garnalen. Hier woonde de 
heer Alfons, naar wie Alfonsdorp later vernoemd werd. Sara Sara Nesie ligt 
op de T-splitsing van de Wanekreek en Moiwanakreek.

 George Kondre Vlak voorbij Sara Sara Nesie.

Pampoen Gron Dit was achter twee grote savannas. Het is hier rijk aan vis.

Tabel 3.3 Oude woonplaatsen omgeving Mooi Wanekreek

Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Owru kondre Gelegen aan de Moiwanakreek. Hier woonden de mensen die van Sara Sara 
Nesie (Wane Kreek) waren gekomen in 1936, voordat zij naar Baka Busi 
vertrokken.

Baka Busi Dit is oud Alfonsdorp, dichtbij het huidige Alfonsdorp, 3 kilometer verder het 
bos in. Hier woonde men in de tweede helft van de jaren 1940 tot 1951, toen 
men naar de Oost-West verbinding verhuisde (het huidige Alfonsdorp).
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Tabel 3.4 Oude woonplaatsen omgeving Erowarte

Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Iriñau (Blaka Kriki) Een dorp van de mensen van Marijkedorp. Hier waren een pad en een kreek 
die leidden naar de Wanekreek en de zwampen.

Gesticht door Jaloewai. Hij was de voormalig hoofdman en tevens piayman 

gaan vestigen.

Atapiriri Dit is gelegen op ongeveer 10 minuten varen van Erowarte. Atapiriri is 
een boomsoort. Hier kwamen de mensen, o.a. de heer Sjimani, een van de 
oudste mensen van Alusiaka, vanuit Atapaloekoe. In Atapiriri is iedereen 
overleden.

Aan de nu verlaten Wanekreek waren vroeger vele Lokono dorpen gevestigd 
(Foto: E.R. Kambel)

Woonplaatsen rond Erowarte 
(Tekening door S. Marawai)
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Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Kanawanbo, Kanuwa 
(L) of Kanawa (K)

In het bos zeer ver achter Erowarte, op 5 uur loopafstand is een kreek 
genaamd Kanawanbo of Kanawa. Hier woonden ooit ook veel inheemsen.

“De inheemsen kwamen daar vroeger om te schuilen voor de
blanken of de menseneter.”30

“Deze menseneter, die de Inheemsen aan het uitmoorden was,
was van Braziliaanse afkomst en wordt Pairandepo genoemd. De
inheemsen zijn gevlucht naar Kanawa met twee grote boten zo
lang als een korjaal. De vlucht geschiedde via een kreek tot bijna
aan het einde. Daar aangekomen hebben de mensen de boten in de
grond onder het zand begraven, zodat de menseneter hun niet kon
vinden”.  De boten liggen daar nog steeds, en zijn voor een deel nog 
zichtbaar. De inheemsen raken de boten niet aan. Als men dat doet 
gaat het heel hard regenen en kan je ziek worden. Dan moet je naar 
een piay om beter te worden. Er is ook een grote samaku daar.

Sjimiri-epih In de buurt van Erowarte is er een kreek met deze naam, men had daar 
kostgronden want het was vruchtbaar. Men woonde daar ook.

Tabel 3.5 Oude woonplaatsen Bigi Ston
Opmerking: Er waren een paar plaatsen in de buurt van Bigi Ston waar inheemsen woonden en die 
nu nog steeds te zien zijn. Sommige plekken worden ook nog steeds gebruikt. De mensen woonden 
dus op verschillende kleine plaatsen. Al deze plaatsen samen werden Temeren genoemd. Zo is Bigi 
Ston ontstaan.

Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Mopénde Hier stond een grote mope boom. Wordt nog steeds bewoond.

Emetale Betekent “de inham”. Hier woonde een zekere heer Trangaman. Wordt sinds 
kort weer bewoond.

Awarabate Een plaats waar veel awara bomen voorkwamen. Wordt bewoond.

Apoekoetja-oende Hier is nog steeds een oude inheemse begraafplaats. Het is waar nu de 
marrons boten maken aan de waterkant, vlakbij Bigi Ston.

Kokko-oende Dit is waar nu de school is. In het Surinaams heet het Kronto-kondre.

Kwamande of kwama 
oende Een plek met veel kwama (bamboe). Het is bewoond.

Aroematakreek Er was hier een groot dorp. Er was iemand daar begraven. Men deed aan 
landbouw, visvangst en jacht. Er waren geen scholen en doctoren daar. 
De overheid heeft al deze mensen van Aroematakreek naar Bigi Ston laten 
komen. Er waren toen geen mensen bij Bigi Ston. De overheid heeft een 
school laten bouwen om al deze kinderen naar school te laten gaan. De 
mensen zijn naar Terre Rouge (Fr-Guy) verhuisd. Er is een grote samaku 
daar. Het is nu onbewoond.

Koejoeroe-djara Deze mensen zijn verhuisd naar Bigi Ston vanwege de school.

Kwatta-joem Was aan de Franse kant. Idem als Koejoeroe-djara.

30 Idem.
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Naam woonplaats Locatie en opmerkingen

Parakaré Parakare is een kreek. Dit was ook een inheemse plaats. Deze mensen waren 
ook naar Bigi Ston gekomen. 

“Zo’n pech hadden de mensen die bij Bigi Ston woonden. Er was een
grote tijger daar (een geest was het eigenlijk) en elke week verloor
één mens het leven. De tijger liep door het hele dorp vroeg in de
avond en al die mensen waren bang en gingen daarom tegen half
zes of zes uur in hun hutten. Daarom gingen de mensen weg van
Bigi Ston om weer een andere plaats te stichten die Makelei heette.
En toch was er ook een tijger daar op Makelei. En zo was er een
piaiman in Bigi Ston. De piaiman heeft al deze inheemsen bijeen
laten komen. In die periode gehoorzaamden ze en ze hebben heel
wat grote hutten gemaakt waardoor jong en oud bij elkaar waren.
De piaiman heette Louis Awatjale en hij zei dat hij zes mannen
nodig had om te trainen. Ze hebben deze mannen gevonden en deze
mannen hebben goed getraind om een echte piaiman te worden.
Ze waren: Kembo, Trangaman, Jengoeno, Asjoekoetie, Koedarie,
Sjabere (de schoonzoon van Louis Awatjale). Zo waren de beste
piaimannen binnen het dorp van Bigi Ston. En ze hebben hard
geoefend om die grote tijgers te doden. En deze zes mannen waren
in een hut (tokai) gegaan en ze hebben keihard in hun hut gewerkt.
Dag en nacht moesten ze hun maraka slaan. En ze hebben deze
grote tijger gedood.”

Deze inheemsen van Parakalé zijn verhuisd naar verschillende dorpen. 
Sommige wonen nu aan de Franse kant, de plaats heet Iracoubo. Nu wonen 
er marrons in Parakale.

Atakali Gesticht door kapitein Taloekoewa. Gelegen tussen Papatam en Bigi Ston. 
Dit dorp is van de familie Maipio.

Maripande Gesticht door kapitein Taloekoewa

Makelei Gesticht door kapitein Taloekoewa.

“Op Maripande was eens een epekodono. Tijdens dit feest waren
de mensen van Makelei naar Maripande gekomen, om te melden
dat er in Makelei iets aan de hand was. Ze hoorden rare geluiden
zoals Europese muziek. De volgende avond werd het erger. Daarna
werden mensen ziek en stierven. De overgeblevenen verhuisden. Na
een tijdje was er weer iemand naar Makelei gegaan. Hij zag dat er
bovenop het dak van een kamp een kraaiende haan zat. En in een
van de lege kampen had diegene twee koeien gezien. Dit lag aan de
boze geest van het dorpje, die de inheemsen had laten verhuizen.
Daarna is niemand meer terug gegaan naar Makelei.”

“Een ander verhaal is, dat te Makelei een paar vrouwen hout
gingen halen in het bos, en dat toen ze daar aankwamen, ze het
hout rechtovereind zagen staan. Dat kwam door de geest van het
hout of de geest van het bos. Enkele mensen stierven daarna en de
plaats werd verlaten.”31

Papatamkondre Marrondorp dat oorspronkelijk door inheemsen is gesticht. Hier wonen 
tegenwoordig ook nog een paar inheemsen.

Manjabon kondre Idem.

Mopi kondre Hier is de Acoli kreek, hier woonden vroeger inheemsen. Het is tegenwoordig 
een marrondorp.

Portal eiland (Makolo) Aan de overkant van Bigi Ston. Hier waren vroeger ook inheemse woon-
plaatsen. Tegenwoordig wonen hier ook Marrons.

31 Idem.



40 Marauny Na’na Emandobo / Lokono Shikwabana: Marowijne - Ons Grondgebied



Hoofdstuk 4: Landbouw 41

Hoofdstuk 4  Landbouw

In alle acht dorpen wordt naast jacht en visvangst nog steeds veel aan landbouw gedaan. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de eeuwenoude techniek waarbij een stukje bos wordt open gekapt, gebrand 
en vervolgens gedurende enkele jaren beplant. De grond wordt daarna met rust gelaten zodat het 
bos de gelegenheid krijgt weer op te komen. Na een bepaalde periode kan hetzelfde stuk dan weer 
worden gebruikt. Deze methode, de roterende landbouw of shifting cultivation, is kenmerkend voor 
de inheemse volken van laagland Zuid-Amerika.

Gewassen

Bittere cassave is het belangrijkste gewas dat de Kaliña en Lokono verbouwen. Hiermee wordt het 
traditionele dagelijks voedsel bereid van cassavebrood (K. alepa, L. kali) en de bekende peprewatra 
(K. atjupo, L. kadekra). Ook wordt van bittere cassave de alcoholhoudende drank kasiri gemaakt. 
Behalve bittere cassave wordt er een groot aantal andere gewassen geplant, zoals zoete cassave, napi, 
yamsi, en ook verschillende bananen- en bacovesoorten, ananas en peper (zie hieronder tabel 4.1). 
Ook niet-traditionele ‘stadse’ groenten zoals tayerblad, klaroen, kouseband, tomaten, boulanger 
(aubergine), oker, antroewa, en sopropo worden geplant en verschillende pesi soorten. 

Tabel 4.1 Voedselgewassen
(Alfonsdorp, Bigi Ston, Christiaankondre, Marijkedorp)

Sur./Ned. naam Kaliña naam Lokono naam Opmerkingen

bittere cassave kejere kalidoeri

napi napoi himikoena Knolgewas; het vruchtvlees is anders dan 
zoete patat (rood/paars).  Hier maakt men 
veel soep van. Je hebt witte en rode napoi

nyamsi pirisja (wit); 
palija (rood)

dorokwaro Ook een knol

zoete cassave jupo bosoli

dasjin dasjin dasjin Dasjin is wel een knol, maar anders dan 
nyamsi

ananas nana nana

bacoven paloeloe/paruru manikinia,
dakoetehe

koren (maïs) awasji marishi Als deze maïs rijp is, is hij lichtgeel van 
kleur, dan worden de bladeren weggehaald 
en dan wordt de kolf gekookt met zout. 
Het kan ook geroosterd worden. Als het te 
hard is geworden, kan het geraspt worden 
en wordt er een pap  van gemaakt, of het 
wordt gebruikt als kippenvoer

zoete patate napi halikjie Elke zoete patat heeft wit vruchtvlees, maar 
de schil kan verschillende kleuren hebben; 
roze, wit. de zoete patat is zoeter dan napi

blaka patate (zwarte 
patate)

kalasai karomero Wordt gebruikt als (rood) kleursel voor 
kasiri

suikerriet asjietjalou shikaro Andere suikerrietsoorten zijn walapa en 
palitjo

bananen paloeloené peletena

peper pomi hatjie Andere pepersoorten zijn sjirima, kani, 
kaffepima (klein, rond, zwart, wordt bijna 
niet meer gevonden)

watermeloen podija patja

pompoen awejama



42 Marauny Na’na Emandobo / Lokono Shikwabana: Marowijne - Ons Grondgebied

Veel van deze gewassen (zoete 
cassave, zoete patat, napi en rijpe 
bananen) worden gebruikt voor het 
creoolse visgerecht heri-heri.

Naast voedselgewassen worden er 
ook andere nuttige gewassen geplant. 
Bijvoorbeeld katoen (K. mauwru, L. 
jafo) voor het maken van hangmatten. 
Kalebas (L. Ida, K. kwai) plant men 
om lepels en kannen mee te maken, 
met name om kasiri te verdelen en te 
roeren. Er zijn  verschillende soorten 
kalebas die verschillende functies 
hebben; grote, kleine, ronde (om de 
kasiri te scheppen), en langwerpige, 
voor de scheplepel. De kalebas 
tenslotte wordt ook gebruikt om de 
maraka te maken van de piay (zie 
kader 9.1).

De Kaliña planten ook koesoewé (annato). Dit wordt gebruikt voor het beschilderen van gezicht en 
lichaam tijdens rituelen en feesten en aan het eind van de menstruatie. Bij bevallingen wordt het op de 
benen gesmeerd van de vrouw. Verder worden er diverse plantsoorten met een bedwelmende werking 
geplant (zie hoofdstuk 6 - visvangst), tabak en verscheidene medicinale planten. In Langamankondre 
vertelt men dat een bepaalde pompoensoort (K. koro of moeloetoegoe, L. kodo) bijna niet meer wordt 
verbouwd. Deze werd gebruikt als een waterkruik: als je het met water vulde bleef het koel, net als een 
thermoskan. Er zijn nog ouderen die het nog in huis hebben. 

Bepaalde gewassen worden niet meer verbouwd 
omdat er geen reserve “stokken”, stekken, 
zaadjes of plantjes meer zijn. Ook omdat er 
tegenwoordig minder mensen planten. Vroeger 
werden die zelf gestekt of met elkaar geruild. 
De vrouwen van Erowarte vertellen dat er 
tijdens de binnenlandse oorlog verschillende 
soorten verloren zijn gegaan, doordat men 
moest vluchten en niet terug kon gaan om 
plantmateriaal mee te nemen. In Erowarte 
worden bijvoorbeeld gewassen als zoete 
patat, zwarte patat, suikerriet en napi niet 
meer verbouwd. Mensen uit andere dorpen, 
bijvoorbeeld Marijkedorp, verbouwen deze 
soorten nog wel. De vrouwen van Erowarte 
beschikken echter nog steeds over een grote 
kennis van verschillende soorten gewassen: 

bittere cassave: de Kaliña kennen de volgende soorten: waraloebo, kompé, difé, koemerepo, 
kwakebo (gele cassave), toekoema, masholpo,  ipoewabe (een korte cassave plant die tijdens 
de binnenlandse oorlog verloren is gegaan), fransjina en kasiri (een sappige, zachte soort, die 
speciaal voor gekookte kasiri wordt gebruikt). Soorten die de Lokono kennen zijn: dodokere, dolihi, 
koemparepo, heheto. Voor de kasiri wordt eerst de geraspte cassave-massa uitgekookt totdat het 
gaar is, daarna uitgeperst en daarna wordt het verder bereid (er wordt zwarte patat toegevoegd voor 
de kleur en soms suiker). Overigens kan er ook kasiri gemaakt worden van suikerriet. Dit wordt rum 
als je het lang laat staan. Nog andere bittere cassave soorten zijn awasjie bo (een soort die hard is bij 
het raspen), patakai bo, , sobe sobe (heel zacht), pendjo bo (een lichtgele en een witte soort). 

•

Kostgrondje in Erowarte met o.a. bittere cassave, 
bacove, ananas en papaya 

(Foto: E.R. Kambel)

Napi, gember en bananen op de markt in Albina 
(Foto: C. de Jong)
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zoete cassave: er zijn drie soorten met een oogsttijd van 3 maanden, zes maanden en 1 jaar; 
en drie soorten die verschillende kleuren knollen hebben (geel, wit, en één met donkere steel en 
donkere bladeren);
ananas: De Lokono kennen de warakaba nana (rond en groen), kamasi (“buffelhoofd”), hijaro
nana, doeli nana (donkere ananas), koro koro (rode ananas). De Kaliña kennen: toesi nana, kojoe
nana, maipuri oepoepo (“buffelhoofd”), kulawanana (de bladeren van deze ananas plant worden 
gebruikt om touw (vlas) mee te maken en knolo (deze is rood en groot, maar schaars). Verder 
emopo mena nana, woli nana  (rond en klein), wala nana (rood). 
Bananen en bacoven: paloeloené (bananen); asji-bana (bananen-bacove), maripja (Sr. 

moetapere (appelbacoven), soko soko (zoet zure bacove) en wala (Sr. ingie bakba, 
roodachtig); alle bacovensoorten bij elkaar heten paloeloe.

De landbouwgewassen worden meestal voor eigen 
gebruik geplant, wat overblijft wordt verkocht. 
De drie belangrijkste die voor de verkoop 
worden gebruikt zijn: bittere cassave, zoete 
cassave en napie. Van de bittere cassave worden 
verschillende producten gemaakt die op de markt 
verkocht worden: cassavebrood, kasiri, kasiriepio
(cassavewater waarmee peprewatra gemaakt 
kan worden), kwak (droog gebakken cassave), 
kokori (cassave pap),en sjibipa (‘gomma’ van de 
cassave, wordt gebruikt om koekjes te bakken). 

Ook vertelt een landbouwer uit Marijkedorp 
dat het in deze tijd voorkomt dat sommige 
gronden speciaal voor commerciële doeleinden 
worden aangelegd. Bijvoorbeeld voor cassave: 
de cassavestokken (plantmateriaal) worden 
verkocht aan andere planters, de knollen worden 
verwerkt tot cassavebrood en het afvloeisel van 
de geraspte cassave voor peprewatra. 

De kostgrond

In mei tijdens de kleine  regentijd wordt bekeken waar men een kostgrondje zal aanleggen. Er wordt 
vooral op gelet dat de grond niet overstroomt tijdens het regenseizoen, dus hoge gronden. Verder is 
natuurlijk de vruchtbaarheid van de bodem van belang: “Als er bijvoorbeeld veel awara’s groeien,
is het een teken dat het vruchtbaar is”. Men let ook op de bodemgesteldheid: “Het is ook te zien
aan de bodem, wanneer het bijvoorbeeld vettig en modderig is. Het zand moet een modderkleur
hebben,” zegt een vrouw uit Christiaankondre. Verder geldt dat waar er veel pieren in de grond zijn, 
de cassavestokken beter groeien. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan gemengde grond: 
“De grond moet niet alleen bestaan uit één soort zand maar bijvoorbeeld uit klinkzand. Het mag
niet te modderig zijn; wel gemixed met zwarte aarde”. En als iemand ergens een grondje aanlegt, 
volgen er vaak snel meer. Als de grond goed bevonden is, wordt er om de grond een lijn gekapt, zodat 
anderen weten dat de plaats reeds bezet is (zie hieronder over bezit van kostgronden).

De grootte van een kostgrondje hangt af van de hoeveelheid cassavestokken (plantmateriaal) die de 
vrouw in voorraad heeft. Als ze weinig heeft, hoeft er geen grote grond opengekapt te worden. Ook 
de behoefte van het gezin kan een rol spelen (een groot gezin heeft een grotere kostgrond nodig). 
Wat vooral vroeger een rol speelde, vond een vrouw uit Christiaankondre, was de fysieke gesteldheid 
van de man: “In feite komt het erop neer of hij vindt dat hij mans genoeg is om een grondje van

•

•

•

Gewassen voor de verkoop op de markt in Albina 
(Foto’s: C. de Jong)
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die afmetingen open te kappen en
schoon te maken. Vooral vroeger
was dit het geval. Hij moest zich
bewijzen.”  Vroeger waren de kost-
gronden ook groter, (± 100 m²), nu 
wordt er circa 50 m² opengekapt. 
Een grote kostgrond wordt over het 
algemeen beter bevonden, omdat 
de gewassen dan de ruimte hebben 
om goed te groeien.

De meeste kostgronden (L. 
emelijato caboeja, K. manja) wor-
den opengekapt voordat de grote 
droge tijd (augustus-september) 
begint.  Tijdens de grote droge tijd 
worden de opengekapte stukken ge-
brand. Ook voor de kleine droge tijd 

(feb-mei) worden soms nieuwe kostgrondjes opengekapt. Voor het openkappen van een nieuwe grond 
kan gebruik gemaakt worden van de moshiro (K.) of majoeri (L.). Dit is een traditionele activiteit waarbij 
er gezamenlijke arbeid wordt verricht om het werk van een persoon te verlichten (zie kader 4.1).

Als alles is gekapt en goed gedroogd door de zon, worden de resten verbrand. Dit gebeurt deels om de 
achtergebleven bomen en struiken op te ruimen, maar ook omdat de as als mest dient voor de gewassen 
die worden verbouwd. Na het branden, dat één of twee weken kan duren, wordt het gebrande hout op 
een hoop gezet, en wordt de grond verder opgeruimd. Het kappen en branden is typisch iets dat door 
mannen worden gedaan, het schoonmaken van de grond gebeurt veelal gezamenlijk door man en vrouw. 
Na het schoonmaken is de kostgrond het domein van de vrouw (zie hieronder: bezit en eigendom).

Een opengekapt kostgrondje 
(Foto: C. de Jong)

Kader 4.1 Moshiro en majoeri

Moshiro is de Kaliña naam voor het verrichten van gezamenlijke arbeid [Lokono naam is majoeri]. Moshiro
wordt gedaan om het werk te verlichten en om deze sneller af te ronden. Het is arbeid zonder betaling. 
Wanneer  men bijvoorbeeld een kostgrond wil openkappen, dan wordt er van te voren wat extra voedsel 
verzameld en kasiri gemaakt. De mensen worden een week van te voren gevraagd om te helpen bij het 
openkappen. De eigenaar heeft dan reeds onkruid weggehaald en kleine bomen gekapt, zodat de mannen 
meteen kunnen beginnen met het vellen van de bomen. Voor aanvang van het werk komen de mannen bij 
elkaar. Er wordt eerst gegeten, waarna men vertrekt naar het bos. Er wordt dan veel kasiri meegenomen 
voor de dorst alsook tabak (sigaretten). Er wordt een aantal uren gewerkt, de eigenaar duidt aan hoe groot 
de kostgrond moet zijn en de mannen zorgen ervoor dat ze het klaar krijgen. Wanneer hun werk is voltooid 
keren ze huiswaarts en wordt er weer gegeten en gedronken. Na de maaltijd blijven sommige mannen nog 
na, anderen gaan naar huis, wassen zich en komen dan terug met vrouw en andere gezinsleden om wat 
plezier te maken.

Deze methode wordt toegepast bij o.a.:

Het schoonmaken van een opengekapte 
kostgrond, nadat het is gebrand.
Het beplanten van een kostgrond
Het wieden van een kostgrond
Het te water laten van een uitgeholde boomstam 
die een boot (K. piaka) zal worden of het trekken
van de zijspannen (K. paja’s) van de piaka
Het vervoeren van bouwmateriaal en 
dakbedekking uit het bos
Het vlechten en repareren van visnetten
Het schoonmaken van een erf, dorp of weg

Door: Georgette Kumanajare

•

•
•
•

•

•
•

Mannen uit Marijkedorp houden even pauze na 
het gezamenlijk openkappen van een kostgrond 

(Foto: K. Neke)
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Planten en oogsten

Als de kleine regentijd is aangebroken (november-februari) begint men te planten. Hoe lang men 
bezig is met planten hangt af van de hoeveelheid plantmateriaal, maar ook van de afstand: “is de
kostgrond dichtbij dan is men soms al in december klaar met planten. Maar als het ver is, ga je
misschien door tot maart”. Afhankelijk van de gewassen, wordt er tussen 9 maanden tot 1 jaar na het 
planten geoogst. Zodra er geoogst is, wordt meestal meteen weer opnieuw beplant, zodat de tweede 
aanplant het hele jaar door plaatsvindt. 

Wanneer de grond is beplant, gaat het gewas groeien en vroeger was het zo dat de man dan andere 
werkzaamheden verrichtte waaronder jagen en vissen, maar ook het vervaardigen van vlechtwerk 
(zie hoofdstuk 7). De vrouw ging dan katoen spinnen voor een hangmat. Dat is nog steeds zo, maar 
natuurlijk moet het kostgrondje wel onderhouden worden, onkruid moet worden weggehaald etc. 
Tegenwoordig doen vrouwen ook (liever) andere handenarbeid dan hangmatten maken, omdat een 
hangmat maken erg zwaar is. Men maakt bijvoorbeeld sieraden, inheemse kleding (schouderdoek 
bijvoorbeeld), of men verzamelt vruchten voor de markt om te verkopen zoals kokosnoten of 
sinaasappels.

Tabel 4.2 Seizoenskalender landbouw (Langamankondre)

Activiteit Kleine
droge tijd

Grote
regentijd

Grote
droge tijd

Kleine
regentijd

Opmerkingen

Jaar 1 Feb-mei Mei-aug Aug-nov Nov-feb

Open kappen xxxx xxxx Het moet droog 
genoeg zijn. Liefst 
voor de droge tijd.

Branden xxxx

Planten xxxx De grond is nu 
vochtig, maar 
het is beter om te 
planten voor de 
regentijd begint.

Jaar 2

Oogsten xxxx Van 8 tot 12 
maanden

Tweede aanplant

Wieden xxxx xxxx Vóór de regentijd

Oogsten xxxx xxxx xxxx xxxx Kan het hele jaar

Opnieuw planten xxxx xxxx xxxx Vóór de regentijd

Oude kostgronden

Een kostgrondje wordt zo’n twee jaar gebruikt voordat het voedsel opraakt. De eerste aanplant wordt 
manja (K.) genoemd (L. asere), en, leggen de vrouwen van Erowarte uit: “terwijl deze manja groeit,
moet je ervoor zorgen dat er een nieuwe kostgrond wordt open gekapt.” De nieuwe grond geeft dan 
weer twee jaren voedsel. Een tweede aanplant op dezelfde kostgrond noemt men moenbo (K) (L: ijo).
Er is echter ook iemand uit Alfonsdorp die wel tien jaar in dezelfde kostgrond werkt. Deze vrouw 
zegt dat ze gebruik maakt van het onkruid dat ze verbrandt en daarna als mest toedient. Ook plant 
ze cassavestokken op plaatsen waar niet eerder was geplant. Deze methode herhaalt ze enkele jaren, 
waardoor het niet nodig is om elke twee jaar een nieuwe kostgrond aan te leggen. Na 5 tot 10 jaar kan 
een oude (verlaten) kostgrond (Sr. kapuweri; K.manjapo, L. kabejadjiki) weer gebruikt worden. Na 
10 jaar is het zeker weer vruchtbaar. Het gebeurt wel dat wanneer de grond uitgeput is, men andere 
gewassen op de grond kan planten, bijvoorbeeld markoesa, pinda en ananas.
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Veranderingen

Er zijn geen ingrijpende veranderingen in de manier waarop aan landbouw wordt gedaan. Wel is het 
zo dat men vroeger met stenen houwelen (L. shiba toebaro), tjaps (L. shiba casarona, K. samba) en 
stenen houwers (L. shiba casipora) werkte. Deze zijn nu vervangen door ijzeren gereedschappen. 
Ook worden er bijna geen bijlen (L. baro, K. wewe) meer gebruikt om grote bomen om te hakken, 
maar zaagt men de bomen om met een kettingzaag, ook wel stihl genoemd (het merk van de meeste 
kettingzagen). Wat wel veranderd is, is dat men niet meer maandenlang op de kostgrond blijft. 
Dit komt onder andere door de school – vroeger werden kinderen gewoon meegenomen -, maar 
ook omdat men tegenwoordig een buitenboordmotor heeft, in plaats van een pagaai of zeilboot (K. 
piraboko), en dus makkelijker op en neer kan gaan. 

Ook de verwerking van cassave gebeurt vrijwel op dezelfde wijze als vroeger en er zijn weinig 
veranderingen in de materialen. Wat zelden meer wordt gebruikt is de rasp met ijzeren tandjes, die 
voor het maken van kasiri en kwak werd gebruikt. Het ijzer kocht men in Frans-Guyana. Men sloeg 
het ijzer met een hamer in stukken en die werden dan geplaatst op een plank van wana hout (K. 
wonoe), kwali-hout of basra locus (K. kijerew). In Christiaankondre is er nog maar één heer die het 
nog steeds maakt, de heer Pungtai.

Het bakken van cassavebrood (Erowarte) 
(Foto’s: E.R. Kambel)
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Kader 4.2 Het verwerken van cassave

Wanneer bent u naar uw kostgrond geweest?

- Ik ben gisteren geweest, samen met mijn man.

Hoeveel korven heeft u kunnen meenemen?

- Ik heb maar één korf kunnen brengen. Gelukkig heb ik niet meer gebracht, want mijn schoondochter die 
mij zou helpen heeft haar menstruatie gehad. Bij ons is dit verboden. 

U bent bezig te schillen. Wat gaat u verder doen?

- Als ik klaar ben met schillen, moet ik het wassen, raspen met een rasper (samari) en laten persen in een 
perser (matapi). 

Hoe gebruiken de inheemse vrouwen de perser?

- Wanneer ze klaar zijn met raspen vormen ze een grote bal van de geraspte knollen en dit stoppen ze in de 
perser totdat hij vol is. Men zet dan de stok (matasabai) onderin de opening en ook nog een kom onder de 
perser, dit om het water (sap) op te vangen. Men gaat dan op de stok zitten, het overtollige sap komt dan 
door de gaten van de matapi naar buiten, lekt naar onderen en wordt dan opgevangen in de teil. Dit kan 
± een half uur duren tot drie kwartier. De stok wordt dan weggehaald. De uitgeperste massa uit de perser 
wordt er dan ook uitgehaald en in een bak gedaan.

Wat doe je verder met het water?

- Je kan het water, kasjiripo, dezelfde middag koken of het kan ook de volgende dag gebeuren. Wanneer het 
echt nodig is doe je het dezelfde middag. Dat is de zoete. Als je het de volgende dag doet is het de zure. Je 
moet het water goed koken, ± 1 uur, want het is giftig (blauwzuur). 

Wat heb je nodig als je cassavebrood (alepa) wil bakken?

- de uitgeperste cassave (kijereboe); een uitgehold stuk van een boomstam, waarin je gaat stampen (ako); 
een stamper (akodano); een zeef (manari); een bakplaat (alinjadoe); droog hout (wewe of alinjadoejate); 
een waaier (woli woli). De ako is gemaakt van kijerew (basra locus). Je gebruikt een stamper (akodano) om 

arinjadoe) verhitten. Je maakt een vuur onder de bakplaat. Het hout moet goed verdeeld worden onder de 
plaat. Men test met een beetje cassave hoe heet de bakplaat is; hij moet niet te heet zijn, anders verbrandt 
de cassave. De grote korrels, die overblijven in de zeef is de apiripo. Dit gebruiken ze ook voor kippenvoer, 

kijereboe op de bakplaat die intussen al heet is. Men spreidt het op de bakplaat. Als het helemaal gaar is (na 
± 5 minuten) haalt men het weg en zo smul je van een lekkere alepa. 

Hoe lang blijft het goed?

- De uitgeperste cassave kan niet langer dan een week bewaard blijven. Vandaar dat je binnen 4 of 5 dagen 
alles moet bakken, dan is de kijereboe droog. Na een week of iets langer krijgt het zwarte vlekken. Dit 
betekent dat hij gaat bederven.  De gebakken cassave (alepa) kan wel 1 tot 2 jaren goed blijven, maar dan 
moet het wel in een goed gesloten ton bewaard worden. Er wordt ook kwak van gebakken.

Doen de jongeren nog mee met deze activiteit?

- Je hebt sommigen die het doen, maar andere niet. Dit is onze cultuur, we moeten het behouden. Dit is ons 
hoofdvoedsel. Alepa hebben we elke dag nodig!

Interview door: S. Oeloekanamoe
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Gebruiken en rituelen bij de landbouw 
Veel van de gebruiken van vroeger die werden uitgevoerd om bijvoorbeeld te zorgen voor een 
goede oogst, worden volgens de Kaliña en Lokono niet meer gedaan. “Vroeger had men dat wel
bijvoorbeeld als de piay (sjaman) een droom kreeg van een of andere kwade geest, dan werden
die geesten verdreven, voordat men een grond ging openkappen.” De kerstening heeft ongetwijfeld 
hierop grote invloed gehad. Toch zijn er nog mensen die voor ze gaan planten zich eerst richten tot de 
natuurkrachten. In Alfonsdorp bijvoorbeeld: “Je neemt een kalebas met beteri (zoete cassavedrank)
Dan praat je en schenk je op de grond, je noemt eerst God (L. Adajali) zodat alles wat je plant goed
zal komen, en als zo’n bos spirituele hindernissen heeft, zoals bosgeesten en andere slechte geesten,
dan moet je zo’n spirituele ceremonie eerst verrichten anders ga je niet kunnen planten.”  Een vrouw 
uit Bigiston vertelde dat haar moeder awarapitten, katoenpitten, visgraten of luiaardvel brandde, en 
met deze geur werden alle boze geesten verdreven. 

Ook houdt men zich strikt aan de regel dat menstruerende vrouwen niet in hun kostgrondje mogen 
komen, om slechte bloei van de gewassen te voorkomen. Als een meisje of vrouw tijdens haar 
menstruatie wel in haar kostgrondje komt of het bos in gaat, vreest men dat de bosgeesten dan kwaad 
kunnen doen omdat ze het bloed ruiken. “Een mannelijke bosgeest is Imiawale. Hij zal deze vrouw
lastig vallen in bijvoorbeeld haar dromen, in de verschijning van een man. Hij zal haar verzoeken
met hem te zijn, en zij wordt ziek. Dan moet zij naar de piay. Die gaat dan met die Imiawale praten”,
verklaarde een informant. Een aantal jonge vrouwen voegde hieraan toe dat ze zelf ook liever niet in 
het kostgrondje werken tijdens hun menstruatie, omdat ze zich dan niet lekker voelen, en misschien 
duizelig zullen worden. 

Om een goede oogst te krijgen zorgt men er in de eerste plaats voor dat de grond altijd wordt 
schoongemaakt (ontdaan van onkruid). Ook wordt er geen brandhout gekapt in kostgronden, omdat 
er draagmieren kunnen komen. 

Rolverdeling mannen en vrouwen

Alle informanten gaven aan dat mannen en vrouwen allebei in het kostgrondje werken. Veel van de 
werkzaamheden worden samen verricht:

Het beplanten doet de vrouw het liefst samen met haar man, omdat het zwaar werk is;
Opruimen nadat de grond is gekapt (hout sjouwen) is het werk van de man;
Onderhouden (wieden) gebeurt samen;
Oogsten gebeurt samen.

Landbouwgebieden

In de omgeving van Galibi en Bigi Ston is er nog voldoende landbouwgrond. Bigi Ston is slechts 
dunbevolkt geworden na de binnenlandse oorlog. Er zijn tegenwoordig minder mensen die aan 
landbouw doen, vooral de jongeren die wegtrekken uit de dorpen wegens onderwijs, hebben de kennis 
en de fysieke kracht niet meer om landbouwwerk te doen.  In de dorpen in de omgeving van Albina is 
er echter een grotere druk op de beschikbare grond omdat het gebied dichter is bevolkt. Dit heeft er 
toe geleid dat men tegenwoordig eerst toestemming moet vragen van het dorpshoofd om ergens een 
kostgrond te mogen openkappen. Want misschien is het al bezet, of aan iemand anders toegezegd, 
zonder dat die persoon er al iets mee heeft gedaan. Om dat te voorkomen, moet er eerst afgestemd 
worden met de kapitein. Hier is in Galibi en Bigi Ston geen sprake van (zie verder hieronder: bezit en 
eigendom)

Omdat binnen de directe omgeving van Galibi de meeste gronden reeds zijn opengekapt, gaan de 
mensen van Galibi terug naar de gebieden waar men vroeger kostgronden maakte. Bijvoorbeeld bij 
Maripa en Atapaloekoe (Baboensanti). In Galibi worden verder kostgrondjes aangelegd bij Posoli,
Panato, Urani (of Kapasi) en Urusi (kreek in de buurt van Christiaankondre). Ayawande (of 
Posoli of Coswine) ligt aan de Maracamkreek aan de Franse kant en heeft hele vruchtbare grond. 
Dit werd vroeger ook als verblijfplaats gebruikt, wanneer ze naar de kostgrondjes gingen en soms 

•
•
•
•
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wel maanden daar bleven. Nu is het ook een verblijfplaats van mensen die verhuisd zijn uit Galibi.
Panato is ook een plaatsje aan de Franse kant, waar mensen nu nog kostgrondjes hebben, omdat 
de bodem daar echt vruchtbaar is. Zij hebben toestemming gekregen van het dorpsgezag van het 
dichtstbijzijnde dorp in Frans Guyana (Yalimapo).

Schaarste treedt op als het teveel heeft geregend waardoor de gewassen verrotten of in geval van grote 
droogte. Hiertegen is alleen de cassave bestand. Ook kan er schaarste optreden als men veel last heeft 
van draagmieren (L. koesé; K. Koemako), sprinkhanen (L. foetji), wormen en rupsen (L. koemakatji).
Behalve mieren en insecten zijn er ook andere dieren die de jonge cassave-toppen en jonge bacoven 
komen opeten. Bijvoorbeeld herten, kapoea’s en soms ook tapirs, of bosvarkens. Vooral de konijnen 
(kon koni) en hazen (hei) komen de cassaveknollen eten. Tenslotte kan het ontbreken van voldoende 
plantmateriaal een reden zijn dat men minder voedsel heeft. De cassavestokken moeten rechtop, op 
een koele plaats bewaard worden, anders drogen ze uit. Ook: door ziekte, als men niet in staat is om 
kostgrond schoon te maken en te bewerken.

Eigendom en bezit van landbouwgebieden

De regel is dat landbouwgebieden het collectief bezit zijn van het dorp: als inwoner van het dorp heb je 
het recht om binnen het gebied van het dorp een grond open te kappen. Ook al worden de kostgrondjes 
soms gezamenlijk opengekapt (middels moshiro of majoeri), het grondje is nadat het is opengekapt, 
individueel bezit: “Al zou of wordt er een grond collectief open gekapt, alles is individueel bezit. Een
ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen kostgrond”.

In sommige dorpen moeten ook dorpsbewoners zelf toestemming vragen van het dorpsbestuur 
(Alfonsdorp, ). Volgens een informant uit Marijkedorp was dit vroeger niet het geval: “Vroeger was
het niet nodig dat je van iemand of de kapitein toestemming moest vragen. Toestemming was niet
vereist omdat het bos groot was en men elke plek kon uitkiezen die men wilde. Nu is het: de grond
bekijken en als je tevreden bent, de kapitein hiervan in kennis stellen zodat deze je de toestemming
verleent om het bos open te kappen.”

In andere dorpen, zoals Galibi, is toestemming van het dorpshoofd voor dorpsbewoners zelf niet 
nodig. Hier moeten wel mensen die uit andere dorpen komen uit het Beneden-Marowijnegebied 
toestemming vragen of ze een kostgrond mogen openkappen. Iedereen weet tot waar ze kostgronden 
mogen openkappen; wat tot hun dorp behoort en waar het landbouwgebied begint van een ander 
dorp. Bijvoorbeeld, zegt iemand uit Christiaankondre: “In de buurt van Erowarte is er een kreek
genaamd Sjimiri-epih, daar hebben de mensen van Tapuku nog steeds kostgrondjes. Dat is een
grens met Galibi.”

Iedereen weet ook van wie de kostgronden zijn. Meestal omdat men heeft geholpen bij het openkappen 
of omdat men de mensen bezig ziet in de grond. Voor de dorpen rond Albina geldt heel strikt dat je 
niet zomaar iemands oude kostgrond in gebruik mag nemen, ook al heeft diegene het al lang niet 
meer gebruikt.  Je moet altijd van tevoren aan die persoon vragen of het mag. Omdat het kan zijn 
dat die persoon het kostgrondje nog eens wil gebruiken om te planten, of als woonplaats wil gaan 
gebruiken. Het blijft eigendom. In Galibi is men minder streng omdat er veel meer grond beschikbaar 
is. Verlaten kostgronden kunnen daar na 5 of 7 jaren door anderen weer in gebruik genomen worden, 
als men ziet dat die persoon inmiddels ergens anders bezig is: “Achteraf vertel je soms die persoon
dat je zijn oude kostgrond weer beplant / schoongemaakt hebt”.

Over het algemeen geldt dat de vrouw en man beiden eigenaar van de kostgrond zijn, omdat een 
vrouw zonder een man geen kostgrond kan aanleggen. Maar de vrouw heeft de “leiding”. De man 
kapt een kostgrondje open voor zijn vrouw. Hij zegt tegen zijn vrouw: “ik zal je voorzien van een
kostgrond”. De vrouw moet er voor zorgen dat de kostgrond wordt beplant en schoongehouden, en 
de man kan haar daarbij helpen, maar zij heeft de meeste inspraak. Dat het kostgrondje beschouwd 
wordt als het “domein” van de vrouw blijkt als de partners uit elkaar gaan. In 90% van de gevallen 
krijgt zij de grond en vindt men ook dat de grond aan de vrouw toekomt, zeker als het de man is die 
weggaat uit het dorp.
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Uit het individueel bezit van de kostgrondjes vloeit voort dat anderen niet zonder toestemming in 
andermans kostgrond mag gaan en gewassen mag weghalen of vruchten plukken. Dit gebeurt wel 
eens als jagers langskomen en bijvoorbeeld ananas plukken of suikerriet snijden. Dit wordt meestal 
door de vingers gekeken. Maar ook komt het voor dat er echt wordt gestolen uit de kostgrond. Dit 
komt tegenwoordig steeds vaker voor. Met name om te verkopen. Dit wordt de schuldige zeer kwalijk 
genomen. Als de dader bekend is, wordt de persoon aangesproken, of er wordt door het dorpsbestuur 
een boete opgelegd. Het kan ook in de dorpsvergadering worden besproken waar iedereen meebeslist 
over de hoogte van de boete. Door de toegenomen diefstal kiezen steeds meer mensen ervoor om 
een kostgrond dicht bij huis aan te leggen, zelfs op het eigen erf, zodat ze beter kunnen controleren 
wie er in het kostgrondje komt. Ook vanwege de toenemende veroudering van de bevolking worden 
kostgronden dichterbij huis aangelegd dan voorheen, omdat mensen niet in staat zijn verre afstanden 
af te leggen. Ruzies kunnen ook ontstaan als er zonder toestemming oude kostgronden die nog aan 
iemand toebehoren worden opengekapt; als er vernielingen worden aangebracht aan pas verbouwde 
gewassen of als men vallen in de buurt van de kostgrond heeft geplaatst. 

Vruchten of gewassen uit een kostgrondje (zoals deze ananas) 
mogen niet zomaar door anderen verwijderd worden 

(Foto: E.R. Kambel)
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Hoofdstuk 5  Jacht

Jagen is van oorsprong één van de belangrijkste 
activiteiten van de Kaliña en Lokono. Vroeger werd er 
vaker gejaagd dan nu. In het verleden was jagen voor 
bijna ieder gezin het hoofdmiddel van bestaan en 
werd er elke week gejaagd, het hele jaar door, zowel 
in de droge als regentijd. Tegenwoordig wordt er niet 
meer door iedereen zo veel gejaagd, want sommigen 
hebben nu betaald werk en hebben daardoor minder 
tijd. Wat ook een verschil is, is dat de jagers van 
vroeger de vangst verdeelden over het hele dorp, 
terwijl tegenwoordig het grootste deel verkocht wordt.  
Een uitzondering vormt Galibi (Christiaankondre en 
Langamankondre) waar men traditioneel al meer 
aan vissen dan aan jagen deed, maar waar zeker de 
laatste tijd er nog maar een handjevol jagers actief 
zijn. Voor wild waar op gejaagd wordt zie tabel 5.1.

Verder wordt er gejaagd op vogels zoals de marai 
(K. marai, L. maroedi), anamoe (L. welemoenari,
K. njam,), tukan of koejake (L. boeradi, K. kujanke),
rode ibis (K. wala), powisi (L. itsji K. Woko), pape-
gaaien (K. Koelewago, L. hoerijaka) en raven (K. 
kalalawa), grote duif (K. weroeshi) en duikelaar (K. 
karara).

Tabel 5.1 Wild in het Beneden-Marowijne gebied

Surinaamse/Nederlandse
naam

Kaliña naam Lokono naam

pingo pendjo kerong dodole

pakira pakira, pagira aboeja of matola

tapir (buffel) maipoeli / maipoeri

hert (verschillende soorten) karjakoe, koesalí kapasjiro, werebisjiro

Kapasi (gordeldier)
manoe laimo (kleine soort), 
poeliadoe (middelste soort), 
kabasie (normale soort)

jesere of barakata

apen (keskesi; verschillende 
soorten)

mekoe foedi

brulaap alawada hitoeli

haas (hei) oelana laba

konijn akoelie
hoekoelero, hadoeri 
(kleine konijn), 
koneso

jaguar (tijger) katoesji kabadaro

kwaskwasi (neusbeer) kwasi kwasi kibihi

grote miereneter (tamanua) wariri wariti

kapoewa kabiwa

landschildpad wayamy hikoeli

luiaard koebirisji

Tapir 
(Foto: A. Wolfe)
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Vroeger was het wild alleen bestemd voor eigen gebruik. Er werd aan ruilhandel gedaan. Tegenwoordig 
wordt het nodige voor het huishouden gebruikt, de rest wordt verkocht. Vooral het grote wild 
(bosvarkens, tapirs en herten) wordt verkocht, de kleine dieren worden onderling verdeeld tussen de 
jagers die mee zijn geweest, om in hun levensonderhoud te voorzien. Het grote wild wordt meestal 
aan de Franse kant verkocht (Saint-Laurent), vanwege de opbrengst in euros. Eén kilo pingo levert 

Met het inkomen kan je internaat of school
betalen. Vooral als een kind in Paramaribo op school zit (hoewel men ook geld verdient met verkoop
van vis, vruchten, etc.). Je kan ook variatie in het voedsel aanbrengen in het dorp. De dorpelingen
hoeven dan niet alleen vis te eten.”

Delen van het wild worden gebruikt 
voor andere doeleinden dan voedsel. 
De huid van een hert, pakira of pingo 
wordt gebruikt voor de sambura (grote 
drum). Van tanden van verschillende 
dieren worden hangers en kettingen 
gemaakt, zoals de tanden van de tijger, 
tapir, apen, konijnen, pingo of pakira. 
Vogelveren (bijv. van papegaaien) wor-
den verwerkt in hoofdtooien en voor 
rituele aangelegenheden gebruikt; de 
donsveren van de aasgier (K. Anuwana)
worden tijdens het rouwfeest op het 
hoofd geplakt van degene die uit de rouw 
gaat. Ook worden er veren gebruikt van 
de marai of de gonini (harpijarend). 
Tot slot hebben delen van sommige 
dieren ook geneeskundige krachten. 
Zo wordt het strottenhoofd van de 
brulaap (baboen gorogoro) gebruikt 
tegen stotteren en bij erge hoest, bijv. 
kinkhoest. De veren van de anamoe 
worden gebruikt voor mensen die 
epilepsie hebben. Ook aan het gewei van 
het hert wordt geneeskracht toegekend, 
bij stuiptrekkingen van baby’s wordt 
het geraspt en gemengd met melk.  

Over het algemeen wordt er van april 
tot en met augustus tijdens de grote 
regentijd minder gejaagd, omdat het 
dan veel regent. Een informant uit 
Pierrekondre lichtte dit toe: “als je in
het bos gaat in de regentijd, is het bos
donkerder en moet je goed opletten
voor bijvoorbeeld slangen”. Als het 
regent kan je ook niet horen wanneer het wild komt. Ook is het in de regentijd volgens de jagers 
moeilijk jagen omdat het dan muskietentijd is. Dan gaat men liever vissen. In de droge tijd (augustus 
-november) kan je beter en langer jagen, doordat het dan weinig regent. Een jager uit Tapuku legde 
uit: “Wat ik deed is dat ik in de droge tijd veel wild ging zouten en dat at ik in de regentijd.” Anderzijds 
heeft de regenperiode wel een voordeel: dan is het hoog water in de zwampen en kreken en kunnen de 
jagers zich makkelijk verplaatsen en met de boot naar hun jachtgebieden gaan. 

Verder is er nog een reden dat er in de regenperiode minder gejaagd wordt: van maart tot ongeveer 
juli, augustus hebben de dieren jongen of zijn ze vol. Hierdoor kunnen de dieren niet al te ver lopen 
of rondtrekken door het bos, en zijn ze bijna niet te zien. De jagers wachten tot ongeveer augustus, 

Kader 5.1 Omakano

“Wanneer er in een Kaliñafamilie een gezinslid komt te 
overlijden, zijn de nabestaanden van dat gezin gebonden 
aan een bepaalde traditie. Deze traditie begint acht dagen na 
het overlijden. Een proces van hard werken breekt aan. Er 
moet geld verdiend worden om het traditionele dat vereist is 
bij zo’n sterfgeval te kunnen realiseren. Enkele gezinsleden 
zullen in de rouw gaan voor de dode. In principe wordt de 
eerste rouwperiode na 6 weken gehouden. Ik zeg ‘in principe’ 
omdat velen het zich  niet kunnen permitteren om voor de 
voorgestelde periode gereed te zijn. Deze feesten kosten 
enorm veel geld.”

Deze eerste rouwperiode wordt door de Kaliña Omakano
genoemd. Het is een voorloper van de Epekodono. Bij 
aanvang wordt het opgekomen publiek toegesproken door 
het dorpshoofd en eventueel een oudste familielid van 
de overledene. Mannen bespelen vervolgens de sambura 
(drums) en vrouwen de karawasi (zie kader 7.3). De mensen 
die in de rouw zullen gaan, mogen niet dansen bij de 
sambura, alleen bij de karawasi. De liederen die zowel door de 
sambura als de karawasi worden gespeeld hebben betrekking 
op de overledene. Het zijn levensbeschrijvingen van de 
overledene. In de ochtenduren worden enkele bezittingen 
van de overledene, waaronder kleren, verbrand. Er wordt 
om het vuur gedanst met de karawasi. Hierna nemen de 
nabestaanden met begeleiding van de karawasi een bad in de 
rivier. Bij terugkeer krijgen ze een kalebas kasiri, waarna zij 
plaatsnemen om hun haren te knippen. Na het haar geknipt te 
hebben, worden zij gekleed en krijgen zij allerhande sieraden 
om. Nu zal uitsluitend de sambura gebruikt worden om te 
dansen. Zo’n feest kan twee dagen duren tot er geen drinken 
meer aanwezig is. Hierna volgt de nieuwe rouwperiode en 
men zal zich voorbereiden op het grote feest, de Epekodono 
(zie kader 8.1)

Door: Georgette Kumanajare
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dan zijn de kleintjes al groot genoeg om door het bos te kunnen trekken. Hoeveel wild er op bepaalde 
plaatsen is, hangt in sterke mate af van de seizoenen van de bosvruchten, zoals de awara, amapa,
koem of koemoe en parata. Als er geen voedsel is dan zijn de dieren ver. In de droge tijd hebben de 
bomen geen vruchten vandaar dat de dieren ver weg trekken.

Jagen gebeurt zowel overdag als ’s nachts, afhankelijk van de voorkeur van de jager.  Overdag kan men 
bijvoorbeeld jagen van zes uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds. Ook maken jagers wel meerdaagse 
tochten, met name als ze in verder weg gelegen gebieden gaan jagen, en dan overnachten ze ’s nachts 
in een kamp. Nachtdieren zijn tapir, hert, haas, gordeldier, nachtaap (K. koebala). Op deze dieren 
wordt dan ook’s nachts gejaagd. Een uitzondering is Galibi: daar jaagt men uitsluitend overdag. 

Tabel 5.2 Jachtkalender (Bigi Ston)
xxxxx = veel; x = weinig

Wildsoorten Grote
droge tijd

Kleine
regentijd

Kleine
droge tijd

Grote
regentijd

pingo xxxxx xx xxxx x

pakira xxxxx xxx xxxx x

hert xxxx x xxx xxx

kapasi xxxxx xxx xxxx x

konijn xxxxx xxx xxxx x

haas xxxxx x xxxx x

Ongeveer in 1950 werd de jachtkalender 
geïntroduceerd door de overheid. Deze jacht-
kalender geeft aan wanneer er wel en niet 
gejaagd mag worden, en wordt elk jaar in de 
krant geplaatst. Iedereen, ook de inheemsen, 
moeten zich er aan houden. De jachtkalender 
komt echter niet altijd overeen met de 
traditionele jachtseizoenen. Nu probeert men 
wel volgens de jachtkalender van de overheid 
te werken omdat er sinds enige jaren een post 
van Natuur Beheer (NB) bij Alusiaka is, die de 
inheemse jagers controleren.  “Als de mensen
van de LBB, de bosagenten, je pakken met
dierendieindatseizoenverbodenzijn,pakken
ze alles van je af, zelfs je voertuig en je krijgt

”, zei een van de 
ondervraagde jagers. De controle wordt soms 
omzeild door het wild niet in het openbaar, 
maar onderling te verkopen, en door geen 
gebruik te maken van openbare wegen maar 
van kreken binnendoor. In Galibi hebben de 
jagers nog nooit meegemaakt dat er iemand is 
gearresteerd of beboet vanwege jagen buiten 
het seizoen van de jachtkalender. 

Wildstand

Over het algemeen is er volgens de jagers nog wel genoeg wild te vinden, maar het is moeilijker 
geworden, en ze moeten ook naar gebieden die verder weg liggen, dieper het bos in. Bijvoorbeeld, 
dichtbij Pierrekondre is er niet veel wild te vinden, maar verder, richting Wane Kreek bijvoorbeeld of 
in het Wanekreek gebied richting Galibi, wel. Dat komt omdat er daar bijna geen mensen wonen. Ook 
in het bos van Bigi Ston is volgens de jagers uit dit gebied nog voldoende wild te vinden, maar ook hier 
zijn de dieren ver, diep in het bos. 

Jager uit Erowarte met hert
(Foto: E.R. Kambel)
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“Vroeger had je veel wild hier en ze waren ook dichtbij, maar nu door het lawaai van
de grote machines in het bos, die daar grote wegen aanleggen voor het vervoeren van
houtblokken van uit het bos en nu zijn er ook veel meer jagers dan vroeger, is er niet zo veel
meer wild en ook niet dichtbij te vinden. . . In deze tijd vind je ook niet zulke grote groepen
pingo’s meer, vroeger had je in een groep ± 100-300 pingo’s. Nu, als ze één schot horen,
gaan ze direct weg terwijl ze vroeger in de buurt bleven.” (jager, Tapuku)

Dit wordt bevestigd door een jager uit Pierrekondre: “Er zijn tegenwoordig veel meer jagers dan
vroeger en de dieren zijn ook slimmer geworden. Wanneer je vroeger een schot loste gingen de
andere dieren niet weg, ze bleven in de buurt, nu als ze een schot horen dan trekken ze heel snel weg.
Vroeger kwamen de dieren dichtbij of soms tot in het dorp.” Het feit dat de dieren tegenwoordig op 
meer afgelegen plekken te vinden zijn, heeft het jagen zwaarder en moeilijker gemaakt. “De pingo’s
lopen meestal overdag en je moet in goede conditie zijn om achter ze aan te rennen of om ze op een
andere plek te gaan loeren”.

Voor sommige jagers is het plezier in het jagen zelfs helemaal verdwenen: “Ik moet steeds dieper het
bos in, omdat achter Erowarte een houtconcessie is.32 Het heeft helemaal geen zin meer om in dit
gebied te jagen, omdat er gewoon geen wild is. Doordat in de houtconcessie alle vruchtbomen worden
gekapt vluchten de dieren automatisch dieper het bos in. De dieren leven van de vruchtenbomen”.

De jagers merken ook dat sommige diersoorten 
afnemen. In de omgeving van de Wanekreek zijn 
dit bijvoorbeeld bosvarkens. Dat komt volgens 
de jagers doordat Suralco wegen maakt in het 
Wanekreek gebied en ook omdat men daar aan 
houtkap doet. Door de aanleg van wegen, het lawaai 
van de zware machines en doordat allerlei mensen 
daar komen jagen, trekt het wild weg, verder het 
bos in.  Hier zijn de bewoners uit alle dorpen het 
duidelijk over eens. Ook in andere gebieden waar 
houtkapactiviteiten plaatsvinden op commerciële 
basis loopt de wildstand terug. Wild komt ook 
minder voor waar boomsoorten die bosvruchten 
dragen, worden omgehakt, zoals de pakoeli boom, 
bolletrie, boskasjoen, of merrie-boom.

Andere diersoorten en gevogelte die je minder in het 
bos tegenkomt zijn baboen, kes-kesi, powisie, kami-
kami, duikelaar (komt nog wel voor in de zwampen 
bij Galibi) en bos-doksi. Sommige vogels zijn teveel 
geschoten en het gebruik van de buitenboordmotor 
heeft ze misschien ook verjaagd.

Jachtgebieden

Ieder dorp heeft in principe een “eigen” jachtgebied achter het dorp. Elke jager van elk dorp weet 
ongeveer tot waar dit gebied loopt. Door het vele jagen zijn ze bekend met het bos. Over het algemeen 
gaan ze niet vaak in het gebied van een ander dorp jagen vanwege de afstand (bijvoorbeeld een jager 
van Bigiston gaat niet achter Galibi jagen) omdat ze op tijd met hun vangst thuis moeten kunnen 
komen en omdat zij gewend zijn aan hun traditionele jachtlijnen (door jagers gemaakte bospaden). 
In andere jachtgebieden kunnen ze verdwaald raken. Het gebied achter hun dorp is volgens de meeste 
jagers bovendien groot genoeg, zodat het niet nodig is om elders te gaan. Maar de grenzen tussen 
de jachtgebieden zijn gebaseerd op informele afspraken; de jachtgebieden zijn niet door zichtbare 
grenzen aangegeven, en het is voor inheemsen toegestaan om te jagen waar ze willen. 

32  Het gaat hier om een houtkapvergunning die op naam staat van de inmiddels overleden kapitein van het marrondorp 
Bilokondre; zie verder hoofdstuk 8 over houtkap.

Pakoeli - een bosvrucht 
waar veel dieren op afkomen 

(Foto: E.R. Kambel)
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De regel komt er op neer dat de jachtgebieden van Beneden-Marowijne beschouwd worden als 
gemeenschappelijk bezit van alle inheemsen van de Beneden-Marowijne. Ze horen bij de gebieden 
waar inheemsen van oudsher wonen en hebben gewoond. Dat betekent dat men niet hoeft te stoppen 
met jagen als hij bij de grens van zijn dorpsgebied is gekomen. Zoals de kapitein van Marijkedorp 
zegt: “Als iemand een pingo (bosvarken) achterna rent, mag hij hem blijven volgen totdat hij hem
geschoten heeft, ook al stopt de pingo voor mijn voordeur”.Indien men in een gebied wil jagen dat 
behoort aan een ander dorp dan zijn eigen dorp, dan zal men wel het dorpshoofd daarvan op de 
hoogte moeten stellen. Dit geldt overigens niet alleen voor het jagen, maar voor alle handelingen 
(bijv. houtkap, vissen) in andermans gebied. Deze maatregel dient vooral als een veiligheidsregel. 
Wanneer deze persoon zou verdwalen, weet men waar hij gezocht moet worden. Dit geldt niet voor 
niet-inheemsen, die hebben geen toegang tot het jachtgebied zonder uitdrukkelijke toestemming van 
het dorpsbestuur. 

Hoewel de jagers in principe dus kunnen jagen waar ze willen, is er in de praktijk wel verschil tussen 
de plaatsen waar de jagers uit de verschillende dorpen het liefst gaan jagen. De jagers blijven over het 
algemeen dicht bij hun woonplaats. Zo jagen de mannen uit Galibi bijvoorbeeld te Wanekreek en 
Oelani, een plaats die vooral bekend is omdat je er klei kunt halen, en waar ook lange tijd mensen 
hebben gewoond.  Ook komt men veel in Oeloesjie (een kreek in de omgeving van Christiaankondre 
aan het eind van het dorp, die naar de zwampen stroomt), Alanabate (een plek die via de kreek 
Oeloesjie bereikbaar is en gelegen is ver achter de grote zwampen). Verder komt men vaak in Prapi
Busi, door de mensen van Galibi bekend als Samakoedoepo (waar een grote Samaku te zien 
was), een belangrijke plaats in de omgeving tussen Wanekreek en Alanabate dichtbij het gebied 
waar Suralco bezig is te mijnen. Hier moeten de jagers ook overnachten. Vroeger woonden hier veel 
mensen. Aan de andere kant van het dorp, richting de kust, jaagt men te Masjipe Itjoeloe, Parara
(een kreek), Alusiaka, Oetapo-Atapaloekoe (een plek die bij laag water droog ligt en waar de 
Warana schildpadden hun eieren legden), Eilanti, Samsambo (een belangrijke vogelbroedplaats), 
Potosoesakaw (bekend als Bigi Santi), en Olanja
een plek die ze Pratie Watra noemen (waterscheiding). Dit is heel ver. Diep in de bossen achter 
Oetapo is een plaats genaamd Pamasade, waar de jagers ook nog steeds heen gaan. De omgeving 
van Oetapo was een heel groot bosgebied. Er was veel wild in de omgeving, zoals buffels, herten, 
bosvarkens. “De buffels zag men zelfs op het strand. Als ze dorst hadden gingen ze zelfs het zeewater 
drinken”, zei een van de jagers die er veel kwam. Tot slot zijn er de jachtplaatsen Mati-emalembo
(weg van de Marrons tijdens de slaventijd), Alanabate, Celina (richting Wanekreek en Galibi, op 
een plek waar een vijver te vinden in), Waloemabate (plaats waar veel warimbo (vlechtmateriaal) 
is) en Alakoeserie bate (alakoeserie wordt tijdens feesten gebruikt en op de wenkbrauw en 
wangen aangebracht). Jagers komen ook in de gebieden bij Alfonsdorp.Jagers uit Tapuku, Erowarte, 
Pierrekondre jagen in de omgeving van Wanekreek en ook in de richting van Alfonsdorp. Sommigen 

Jachtgebied Galibi 
(Tekening: S. Oeloekanamoe)
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komen helemaal terecht bij Moengo. Ze gaan ook vaak naar Kanawa of Kanawabo, een kreek in de 
omgeving van Atapiriri. Er ligt daar nog steeds een boot die vroeger aan de inheemsen behoorde, 
vandaar de naam Canawanbo. Er woonden ooit veel mensen. De inheemsen kwamen daar vroeger om 
te schuilen voor de blanken of de menseneter.33 Vooral nu het wild niet meer dichtbij huis te vinden 
is, moeten jagers uit bijvoorbeeld Tapuku en Pierrekondre vaak tot Atambo (in het noorden)  of 
Kanawa en Wanekreek gaan. Dat is tussen drie en vier uur lopen. 

Mensen uit Marijkedorp jagen in de bossen achter Marijkedorp, tot voorbij Kanawa, en tot dichtbij 
Galibi. Ze gaan ook met de boot naar de Wanekreek.  De Wanekreek is een belangrijk jachtgebied 
van de inheemsen in Beneden-Marowijne. 

De jagers uit Alfonsdorp jagen behalve in de Wanekreek ook in de buurt van Galibi, maar vooral 
in Patamaka, tussen Alfonsdorp en Bigi Ston. Achter het dorpsgebied liggen de jachtgebieden 
Blaka Watra (zwarte kreek), Witte Kreek, Armata Kreek, en Kleine Blaka Watra. De 
jachtgebieden ten zuiden van Alfonsdorp liggen ook nabij de grens met het gebied van Bigiston. 
Andere jachtgebieden meer ten oosten zijn Bruinhart Busi en Ede Moiwana. Een jachtgebied 
van vroeger was Paloeloe.

De jagers van Bigi Ston blijven over het algemeen in de buurt van het dorp (achter het dorp). Via de 
kreken gaan ze ook wel naar plaatsen die ver(der) weg liggen, zoals richting Patamaka. Soms gaan 
ze ook richting Galibi. 

Jachtmethoden

Tegenwoordig gebruikt vrijwel iedere jager een jachtgeweer. Traditioneel gebruikte men pijl en boog 
(L. Sarapa) of een lancer (een soort speer). Het voordeel van de pijl en boog is dat het geen geluid 
maakt, maar het geweer is sneller. De pijl en boog wordt vrijwel niet meer gebruikt. Wat vaak gedaan 
wordt, is dat jagers een stellage (K. soela doepo) maken, in de buurt van vruchtenbomen waar het 
wild op af komt en daar  wachten tot het wild komt.  Dit doet men wanneer men speciaal op de loer 
gaat voor nachtdieren bijvoorbeeld de tapir, hert, kapasi of haas. Op ongeveer 3m boven de grond 
wordt een hangmat gebonden om vervolgens te wachten totdat er een dier aankomt om te schieten. 

Sommige jagers gebruiken ook een kion kion, warimboblad en 
bestemd is voor het vangen van konijnen (K. akoeli).

Vroeger werden er ook vallen gebruikt, 
zoals de iselenga-val, een strop gemaakt 
van een liaan waar bijvoorbeeld herten in 
vast kwamen te zitten wanneer ze onder 
de val liepen. Verder de ponga-val, een 
zwaar blok hout dat men op de weg van 
de dieren zette en dan op de langslopende 
dieren neerkomt. Deze methoden worden 
niet meer gebruikt. Toen de inheemsen 
nog geen geweer hadden gebruikten ze 
ook honden om achter de dieren aan te 
gaan en als zo’n een hond een dier in een 
hoek gedreven had sloegen de jagers het 
wild met een puntig stuk hout b.v. krapa
oedoe.

In Bigi Ston jagen sommige mannen 
alleen, maar vaak wordt de voorkeur 
gegeven aan jagen in groepsverband “Het
is niet raadzaam om alleen te jagen”, zei 

33  Zie over de menseneter, de geschiedenis van Bigi Ston (hoofdstuk 2).

Stellage van jagers 
(Foto: C. de Jong)
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een informant uit Bigiston. Maar de groep moet ook niet te groot zijn want met hoe meer mensen je 
gaat, hoe minder de opbrengst per persoon. En als je met wat meer mensen gaat, maak je meer lawaai 
en dan gaan de beesten weg. Het gangbare systeem is, om met 2-3 mannen het bos in te gaan, zich te 
verspreiden zich en af te spreken op een bepaalde plaats waar ze elkaar weer ontmoeten.  In Galibi 
daarentegen werd er vroeger wel vaak samen gejaagd, maar tegenwoordig jaagt men liever alleen. Het 
hangt ook af van de persoonlijke voorkeur van de jager. Een jager uit Erowarte merkte bijvoorbeeld 
op: “Als ik met iemand anders ga ben ik niet vrij, dan moet ik telkens naar die persoon uitkijken”.

Over het algemeen zijn het alleen de mannen die op jacht gaan. Vrouwen blijven doorgaans thuis 
om de vangst schoon te maken en te koken.  Toch komt het ook voor dat jagers af en toe met hun 
vrouw gaan jagen. Volgens een informant uit Pierrekondre gingen zijn vader en moeder gingen wel 
met zijn tweeën, en splitsten zich dan in het bos, om elkaar na 3 tot 6 uren weer te ontmoeten op 
een afgesproken plek. Een informant uit Marijkedorp ging ook wel eens met zijn vrouw jagen in een 
kreek: “Dan moest zij de boot besturen met een pagaai en vooral geen geluid maken. Ik was voorin
met mijn pijl en boog of geweer gereed om te schieten”.

De jagers beschikken over een enorme 
kennis over het bos. Zo weten zij uit 
ervaring wat de beste plekken zijn om 
te jagen.  Meestal zijn dit plaatsen waar 
bosvruchten vallen, zoals podosiri en 
maripa, die veel door het wild worden 
gegeten. Verder zijn de dieren doorgaans 
op de vlakke plaatsen te vinden of aan 
de bovenloop van de kreken, maar niet 
op de bergachtige plaatsen. Ook leren 
de inheemse mannen van jongs af aan 
hoe een jager zich moet gedragen: “Als je
diep in het bos bent, mag je geen lawaai
maken, je moet rustig lopen, soms kruipen
en luisteren waar het wild is.”

Verder mag je geen parfum gebruiken, 
je mag niet hard lachen, of zomaar je 
behoefte doen. Je mag niet met bebloede 
kleren in de kreek gaan baden. En je moet in staat zijn de ‘tekens’ in het bos te lezen, met andere 
woorden: aanvoelen, zien, of ruiken dat er wild in de buurt is. Een jager uit Galibi zegt: 

“Je wordt niet zomaar een jager. Je gesteldheid moet er zijn. Lichamelijk en geestelijk. Je
moet alles kunnen onderscheiden. Je moet het bos kennen. De sporen van de dieren moet je
weten, ook de geur. Je ogen en oren moeten goed te werk gaan. Je moet kennis hebben van
de natuur. De jager neemt een risico het moment dat hij het bos betreedt.”

Een dier kan zich bijvoorbeeld “verraden” als ze hun lichaam langs een boomstam schuren of door de 
bladeren rollen (bij wijze van schoonmaken). De jagers herkennen dit gelijk en kunnen dan aan zo’n 
vers spoor op de boomstam zien dat er bijvoorbeeld een pingo in de buurt is. 

Het gebeurt wel eens dat een jager verdwaald raakt tijdens het jagen. Hij zal dan eerst kijken of hij de 
weg terug kan vinden via de “lijn” die hij gekapt heeft. Maar als dat niet lukt en het al laat is, zoekt hij 
een omgevallen boom waar hij de nacht doorbrengt. ’s Morgens kijkt hij naar de opkomende zon, dan 
weet hij precies waar hij naartoe moet gaan. Als de jager overdag de weg kwijt is, kan hij ook naar de 
wolken kijken en de wind (hoewel: “soms heb je een draaiwind en dat laat je nog meer verdwalen”).
Het beste is de zon en de maan, als de maan er tenminste is. Als een jager niet terugkomt, zullen 
anderen naar hem op zoek gaan. Maar men vindt: “een echte jager zou plusminus twee-drie dagen
kunnen verdwalen in het bos. Als je geen echte goede jager bent, vind je de weg niet en dan komen
anderen naar je zoeken”.

Kapitein Zaalman wijst een pad van een gordeldier 
(Foto: E.R. Kambel)
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Gebruiken en rituelen bij het jagen 

Van oudsher bestaan er verschillende traditionele gebruiken, die jagers hanteren om ervoor te zorgen 
dat men een goede vangst zal hebben en alles goed zal gaan als men in het bos is.34 Voordat de jager 
van huis vertrekt en het bos ingaat, is het gebruikelijk om even met water te sprenkelen en te praten 
tot de bosgeesten dat ze alle kwaad uit de weg moeten halen en dat hij veel geluk zal hebben.  Anderen 
noemen dit “bidden tot degenen die geluk en bescherming geven”.

Overigens heeft de invloed van kerstening, door zending en missie in de 20e eeuw, grote verandering, 
en gedeeltelijk verdwijning, van deze traditionele, spirituele gebruiken veroorzaakt. Uitingen van 
“heidens” gedrag werden afgekeurd en zijn lange tijd afgeleerd. Gekerstende inheemsen doen 
tegenwoordig de oude gebruiken dan ook wat lacherig af als “bijgeloof van vroeger”. Maar toch zijn 
deze gewoontes zeker nog niet uitgestorven. En soms wordt er gewoon een gecombineerde methode 
toegepast: “in mijn geval doe ik een gebed als een christen en als inheemse vraag ik de onzichtbare
mensen in het bos om mij bij te staan zodat er een goede vangst is en ik veilig terugkeer naar huis”,
zei een jager uit Marijkedorp. Een jager uit Alfonsdorp zei: “Je moet bidden en Adajali (Lokono voor 
God) vragen om een goede vangst”.

Dan zijn er ook voortekenen 
die de jagers gebruiken om te 
bepalen wanneer zij op jacht gaan. 
Bijvoorbeeld wanneer een jager een 
goede droom heeft in het bijzijn 
van een vrouw, dan betekent dit 
voor hem dat hij wild zal vinden. 
Men let ook op voortekenen van 
dieren (vogels) soorten.  Jagers uit 
verschillende dorpen vertelden ook 
dat zij nooit aan hun vrouw zeggen 
dat ze gaan jagen. Dat brengt 
namelijk geen geluk. Een jager uit 
Erowarte: “Ik zeg aan mijn vrouw
dat ik ga wandelen in het bos”.

34  Sommige jagers passen bepaalde geheime kennis toe om zich van een goede vangst te verzekeren, bijvoorbeeld door 
bepaalde planten te gebruiken.  Door de gemeenschappen is besloten om informatie hierover niet te publiceren.

Sporen van een jaguar (links) en een kaaiman
(Foto’s: C. de Jong)

Jager Marcel uit Marijkedorp 
(Foto: C. de Jong)
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Hoofdstuk 6  Visvangst

Visvangst is een belangrijk middel van bestaan voor de Kaliña en Lokono van Beneden-Marowijne. 
Dat kan ook haast niet anders met zoveel water in de buurt. Er wordt gevist in de rivier, alsook in 
de zee, kreken en zwampen. Gemiddeld gaat men 3 tot 4 keer per week vissen, zowel ’s avonds als 
overdag. Hoe vaak men gaat hangt ook af van hoe goed de vangst was. Als men veel vangt, gaat men 
de volgende dag niet. Als de vangst klein is gaat men de volgende dag weer. Hoe vaak men gaat hangt 
ook af van de leefomstandigheid van de visser (of hij wat extra geld nodig heeft). Dit speelt volgens 
de vissers zelf een grote rol. 

De vis wordt voor zowel eigen gebruik
als voor verkoop gevangen. Als er veel 
is gevangen houdt men een gedeelte 
van de vis zelf om van te eten en de 
belangrijke vissen die overblijven, 
worden verkocht aan de overkant 
(Frans-Guyana), in Albina of ter 
plaatse aan andere dorpsbewoners. Als 
de vis verkocht wordt, wordt dat geld 
gebruikt om in het levensonderhoud 
te voorzien, bijvoorbeeld aanschaf van 
nieuwe netten, brandstof, een nieuwe 
buitenboord of een nieuwe boot. Vis 
wordt op verschillende manieren bereid, 
het kan worden gerookt (K. kambo, L. 
djibalidaso) of gezouten (K. salaloe, L. 
kabhadatohimé). Zowel verse, geroost-
erde als gezouten vis wordt verkocht. 

De vissers vissen soms alleen, maar 
ook wel met twee of drie personen 
of met gezinsleden. Zowel mannen 
als vrouwen kunnen vissen, hoewel 
mannen vaker dit werk doen. 
Mannen en vrouwen gaan meestal 
samen vissen met een drijfnet. De 
mannen gooien dan de netten en 
de vrouwen sturen de boot met de 
pagaai, of andersom. De vrouw 
moet leren om het net te gooien, 
want als de man uitvalt, moet zij 
het zelf kunnen redden. De mannen 
sorteren de vissen voor verkoop. 
Dit komt doordat de mannen de vis 
meestal direct verkopen voordat ze 
huiswaarts keren. Thuis koken de 
vrouwen de vis voor eigen gebruik. 

Seizoenen
Er wordt bijna het hele jaar door gevist, hoewel de visstand in de watergebieden per seizoen kan 
verschillen en ook per visgebied. Volgens een visser uit Bigiston zijn april en mei de beste maanden 
om te vissen: “In de regentijd zijn er veel vissen”, zei deze man. In de regentijd kan men daar goed 
vissen in de zwampen en kreken. De zwampen komen dan onder water te liggen, en dan komen er 
bepaalde vissen die alleen in de regentijd voorkomen. In de kreken vind je in die tijd ook bepaalde 
vissen die je in de droge tijd niet ziet.

Veel vissers verkopen hun vangst op de markt 
van Saint-Laurent (Frans Guyana)

(Foto: K. Neke)

Geroosterde vis op de markt in Albina 
(Foto C. de Jong)
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In Erowarte en Tapuku daarentegen is de droge tijd juist een periode van veel vis: “In de droge tijd
heb je veel vis, kan je alle soorten vis vinden, en in juli vinden we weinig vis” (visser uit Erowarte). 
Een visser in het naburige dorp Tapuku beaamt dit: “In de regentijd is er weinig en aan het begin
van de droge tijd veel. Als de grote droge tijd echter te lang duurt (langer dan normaal) dan is er
ook weinig vis. Er komt dan een groenachtig, drijvend soort slijm op het water”. De mensen uit 
Erowarte en Tapuku vissen met name in de rivier. 

Tabel 6.1 Seizoenskalender visvangst Erowarte, Tapuku, Pierrekondre
(x = weinig vis; xxxx = veel vis)

Kleine
droge tijd

Kleine
regentijd

Grote
droge tijd

Grote
regentijd

kreek xx xx xxxx x

zwamp x x xxxx x

rivier xxx xxx xxxx xxxx

Als de droge tijd aanbreekt en er weinig regenwater in de rivier komt, komt er vanuit de zee eerst een 
modderachtige stroom gevolgd door zout water. De riviervissen houden daar niet van en zwemmen 
de rivier op. In de droge tijd zijn er zeevissen in de rivier, meestal ongeschubte (gladde) vissen. Op 
een bepaalde plaats is er dan op wisselende momenten veel vis. Zo kan het zijn dat er in Erowarte 

Alleen bij grote droogte bereikt deze zoute, modderachtige stroom Bigi Ston. Maar daar is de invloed 
kleiner. Het komt wel altijd tot Albina. In deze periode vissen de mensen overdag, omdat er dan 
genoeg vis is. In de perioden dat er een overvloed aan vis is, kunnen de vissen worden opgeslagen in 
oude vriezers met ijs. Op die manier kunnen de vissers een paar dagen van huis blijven om te vissen, 
zonder dat de vis bederft. 

Tabel 6.2 Seizoenskalender per vissoort (riviervissen Bigi Ston)
(xxxxx = veel vis; x = weinig)

Vissoort Grote
droge tijd 

aug-sept-okt

Kleine
regentijd

Kleine
droge tijd

Grote
regentijd
april-mei

anjoemara xxxx xx xxxxx xxx

trapoen xx xxx xx x

koebi xxxx xxxx xxxx xxxx

pakoe x xx xxxx xx

toekoenarie xxxx x xxxx x

sardien xxxxx xx xxxxx xx

kokko of 
kwasima

xxxx xx xxxx xxx

Opmerking: koebi is het hele jaar door te vinden. Vanaf de maand juli tot september kan met vislijn 
op koebi gehengeld worden, totdat het modderige water stroomopwaarts komt. Daarna is het weer 
uitsluitend met drijfnet. Een gehengelde koebi is populair omdat hij verser is dan die uit het drijfnet, 
die soms al een hele avond in het net heeft gezeten. 

In de kreken en de rivier wordt het visseizoen ook bepaald door de bloeitijd van bepaalde boomsoorten 
die langs de kreken en de rivier groeien, zoals de podosiri (K. wasai, L. manaka), baboenhout (K. 
waloesji), en mauritiuspalm (K. melesji, L. ité boom,) die vruchten afwerpen voor de vissen.

De zwampvissen worden meestal in de grote droge tijd gevangen, omdat de vissen dan makkelijk te 
vangen zijn met hengels en (kleine) netten, wanneer de zwampen bijna droog komen te liggen. Ook 
komen er vissen in de zwampen die er juist in de regentijd niet zijn. 
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De vissers moeten hun visgewoon-
ten overigens ook aanpassen aan de 
stand van de maan en het water. Een 
visser uit Erowarte legde uit: “Als het
water laag staat, dat noemen wij
laagseizoen (Sr. lesi watra), dan is
er geen sterke stroom. Lesi watra
heb je als er (bijna) geen maan te
zien is, als de volle maan voorbij is.
’s Avonds is dan de beste tijd om te
vissen omdat de vissen in het donker
het net niet kunnen zien. Tijdens de
volle maan heb je springvloed. Dan
is het water troebel, en dan zien de
vissen het plastic net niet. Tijdens
springvloed is overdag de beste tijd
om te vissen, want ’ s avonds bij
volle maan is het water verlicht.”

Bij lesi watra (eerste en laatste kwartier van de maan) worden er netten langs de rivier getrokken, en 
wordt de tramail geankerd (zie hieronder).

Tabel 6.3 De invloed van de maan op de waterstand (Erowarte)
Seizoen Waterstand Maanstand Beste tijd van dag 

om te vissen

Laag seizoen Lesi watra (geen sterke stroom) Donkere maan ‘s avonds

Hoog seizoen Springvloed (hoog water) Volle maan overdag

Op zee en in de monding van de Marowijnerivier blijft de visstand het hele jaar door nagenoeg gelijk. 
Daar heb je geen seizoenen (zie tabel 6.4). Wel wordt er minder gevist in de droge tijd. Dan gaat men 
in de kreken en zwampen vissen. Ook tijdens het zeeschildpaddenseizoen wordt er ‘s avonds minder 
gevist, omdat de kans dan groot is dat de zeeschildpadden in de netten terechtkomen: “Alleen als het
zeeschildpaddenseizoen is, is het heel vervelend om ‘s avonds te vissen, omdat de beesten in je net
kunnen vastzitten, dan raakt het net helemaal ondersteboven en de kans is ook groot dat je je net
kwijtraakt of dat het wordt vernietigd door de zeeschildpadden”.

Tabel 6.4 Seizoenskalender visvangst (Christiaankondre)
(xxxxx = veel vis; x = weinig)

Kleine
droge tijd

Kleine
regentijd

Grote
droge tijd

Grote
regentijd

kreek xx x xxxx x

zwamp xx x xxxx x

rivier xxxx xxxx xxxx xxxx

zee xx xxxx xx xxxx

Vruchten van de Mauritiuspalmen 
worden gegeten door vissen en vogels 

(Foto: E.R. Kambel)
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Visstand

Over het algemeen wordt de huidige visstand omschreven als “niet zoveel maar redelijk”. Volgens een 
visser uit Christiaankondre is er nog genoeg vis te vinden omdat “een vis haar eieren bij de duizenden
legt, bijvoorbeeld de aardevis (K. palasjie)”. Gedurende het seizoen is er altijd genoeg vis te vinden, 
zowel op zee als in de rivier, in zwampen en kreken. Belangrijke zee- en riviervissen waar in Galibi 
op wordt gevist zijn bang-bang (zeekoebi, K. akoepa), aardevis (K. parasie), kweriman, zeekrobia of 

sjali-sjali), christusvis (K. kupila), katvis (K. wakaloe), kubi, 
trapun, weti-weti en kandra-tiki. Ook grote vissen als jarabaka (K. kalalawaimo) worden gevangen. 

Tabel 6.5   Kreek- en zwampvissen (Alfonsdorp)      Tabel 6.6   Riviervissen (Bigi Ston)
Surinaamse
naam

Lokono naam Surinaamse
naam

Kali’na naam

krobia weshi waraku walaku

shi-bali kwana kwasjimama

pataka hoeri moroko merokow

walapa hoerisjirie/ jaraw

kreekpiren (piraña) waboerè pawlobi toboloega

noja himieri krumata koeliemjada

saprapi koeladiroi paku pakoesi

logo-logo koelibiro tukunari malisjaba

(sokè) kwie-kwie kariwaroe spikri-kati oeloewie

sriba serebé anjumara aimjala

dyaki kassi trapun abalitja

kokko of kwasima koelawa

Er zijn wel bepaalde vissoorten die je bijna niet meer ziet, zoals de granmorgoe (K. muruwaimo),
die ziet men steeds minder, en de zaagvis (K. karari) die in de monding voorkwam. De ouderen 
vertellen dat deze vissen diep in zee zijn gegaan. Volgens een visser uit Erowarte vindt je koemaroe,
een erg dure vis, ook steeds minder. Ook de jarabaka wordt steeds minder. Volgens informanten 
uit Christiaankondre komt dit doordat vissers uit Guyana tot ver in de Marowijnerivier vissen met 
kilometerslange netten. Sommige vissers zeggen dat bepaalde vissen minder zijn geworden omdat 
er vroeger minder vissers waren dan nu. Nu zijn er (te) veel vissers. Ook is op bepaalde plekken 
minder vis te vinden, zoals op plaatsen waar commerciële houtkapactiviteiten worden ontplooid (en 
de vruchtbomen worden omgekapt waar de vissen van eten) en waar bauxietwinning en goudwinning 
plaatsvindt.

Ook andere factoren hebben invloed op de visstand. Vroeger had men geen buitenboordmotor. 
Daardoor was het water volgens een informant uit Erowarte schoner dan nu. “Want door de
buitenboordmotor krijg je vervuiling van het water door de brandstof.” Ook wijt men de teruggang 
van de visstand aan houtkap: “Vroeger had je ... meer bomen langs de rivier en wel het baboenhout
[K. warushi]. De vissen houden van de zaadjes van deze bomen. De marrons kappen deze bomen en
maken hiervan triplex. Vandaar dat er weinig van deze bomen over zijn”. Een andere bedreiging is 

waardoor er niet zoveel vissen zijn. 

Een vis die niet wordt gegeten is de bosrokoman (K. tamejakoe) omdat het giftig is. De naaldvis 

gegeven aan meisjes die hun eerste menstruatie krijgen. Zodat zij niet lang menstrueren. 
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Vistechnieken

De Lokono en Kaliña beschikken over veel verschillende vistechnieken. Het meest wordt tegenwoordig 
het drijfnet (follet) gebruikt. Traditionele methodes zijn de baksi (K. tamboe), de fuik (L. pardoro),
udu olo (L. Adaloko), seti-uku, dyompo-uku (K. selenga), en nak’ watra (K. toena epokele).

Bij seti-uku worden zo’n 100 stukjes touw (60 cm) met een haak en aas afzonderlijk gebonden aan 
een liaan of aan een moko-moko. De volgende ochtend worden dan de vissen er af gehaald. 
Dyompo-uku is ook een touw met een haak en aas. Deze wordt gebonden aan een stevige, buigzame 
stok. Het wordt in een boogvorm in de kreek geplaatst en wanneer de vis bijt, dan springt de stok 
omhoog en haakt de vis zichzelf. 
Adaloko is een uitgeholde boomstam, bijvoorbeeld de podosiri-stam, die een opening heeft aan 
één kant. Bij eb licht men deze stammen en vaak zijn er vissen zoals krobia, datra’s, kwi-kwi’s, 
logo-logo’s en noja hierin. 
De pardoro is een fuik, die als een soort muizenval werkt. Het is voorzien van een klep waarin aas 
wordt geplaatst. Als de vis het aas aanraakt, valt de klep dicht. 
De baksi wordt van bamboe, bogroemaka-hout en kamina-touw gemaakt. 
Nak’ watra betekent slaan van water. Twee mannen spannen een cirkelvormig net tussen twee 
stokken en slaan dan op het water, zodat de vissen schrikken en in het net zwemmen. Er is een 
bepaalde tijd (als er veel pawloebie (K. toboloega) is) dat je ’s nachts met de boot kan gaan varen 
en dan op het water slaan, waarbij de pawloebie’s in de boot springen. 
Ook wordt er veel gehengeld (L. badiri en balakaro; K. tabene).

De verschillende technieken kunnen tegelijk gebruikt worden, zoals blijkt uit een interview met een 
visser: “Ik ga meestal ’s morgens met de familie hengelen. We gaan meestal vroeg in de morgen,
van 6:00 tot 14:00, daarna eten de vissen niet meer.’s Avonds ga ik met drie personen een baksi
zetten voor de vissen die zich meestal ‘s avonds verplaatsen of op zoek zijn naar eten.’s Avonds
wordt er dyompo-uku gezet, baksi en pardoro. Om 5:00 uur ‘s ochtends worden de vissen uit deze
vistechnieken weggehaald.” Hengelen gebeurt zowel bij eb als bij vloed. Met springvloed kan je niet 
hengelen, dan wordt het drijfnet gebruikt.

Tabel 6.7 Seizoenskalender vismethoden (Christiaankondre)
Kleine

droge tijd
Kleine

regentijd
Grote

droge tijd
Grote

regentijd

drijfnet (follet) xxx xxxx xxx xxxx

hengel (k. tabene) x x x x

vishaken (k. palan) x x x x

Een methode die nog maar weinig gebruikt wordt, is de palan. Dit is een touw van 50-60 meter lang, 
met over de hele lengte vishaken met aas eraan. Het touw werd vroeger gemaakt van de bladeren van 
een bepaalde ananassoort (K. kulawa). Dit wordt vastgebonden aan twee stokken om in een kreek 

•

•

•

•

•
•

•

Hengelen is een veel gebruikte 
vistechniek
(Foto: C. de Jong)
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te gebruiken. In de rivier moet het voorzien zijn van twee lange touwen aan weerszijden, die worden 
geankerd in diep water, en bovenop een kurk om te herkennen waar de palan is. In de zee gebruikt 
men grotere haken. 

Voor het vissen kunnen verschillende netten gebruikt worden. Je hebt het drijfnet, een plastic net, en 
de tramail. Dit is een modern net van een Frans merk. Een visser uit Erowarte legt uit:

“Het net heeft twee ankers. Eén kant van het net wordt aan een boom vast gemaakt en de
andere kant van het net wordt in het water geplaatst (onder water). Het net bestaat uit twee
delen. De helft van het net heeft grote mazen, deze om grote vissen te vangen en het ander
deel heeft kleine mazen, deze om kleine vissen te vangen. Aan het uiteinde van één kant van
het net is er een kurk net zo groot als een bal (voetbal). Aan de onderkant van het net zijn er
twee ankers, deze worden in het water gegooid zodat het net op één plaats kan drijven”.

Niet meer toegepaste vistechnieken
Vroeger werd er ook nog met een pijl en boog gevist. Men viste dan vanaf de zijkanten van de rivier 
en kreken. Verder werd er volgens een informant uit Erowarte vroeger ook wel ‘s avonds gevist met 
een lanser (soort harpoen of speer). De vissen kwamen ‘s avonds aan de zijkanten om te slapen en 
dan werden ze gevangen. Om vroeger in het donker te kunnen vissen, werd de toelie (K) gebruikt, 
dat was verlichting die werd gemaakt door het branden van droge komboe takken. Tegenwoordig 

pari. De pari 
werd gevlochten van repen prasara hout die aan elkaar vast werden gemaakt met kamina-touw. 
Kreken werden hiermee dichtgemaakt bij hoog water. Bij laag water werden de achtergebleven vissen 
gevangen. Deze methode is vervangen door het visnet. 

Men doet tegenwoordig ook niet meer aan koetin, een vismethode die vroeger het meest gebruikt 
werd. Dit was een smal net met heel kleine mazen, dat men op bepaalde visgebieden langs de kust op 
de modderbanken zette, en met de vloed kwamen er dan allerlei soorten vissen naar binnen, die met 
eb niet meer konden ontsnappen. Hierdoor gingen de vissen die men niet nodig had en ook kleine 
vissen dood. Een andere reden waarom de koetin niet meer wordt gedaan, is doordat de natuur is 
veranderd. Vissers uit Galibi geven aan: “Tegenwoordig zijn er bijna geen modderbanken meer, dit
was alleen te gebruiken op modderbanken.”

Bedwelmende middelen
De Kaliña en Lokono beschikken over speciale vismethodes, waarbij vissen bedwelmd worden door 
het gebruik van bepaalde planten. Deze bedwelmende middelen zijn giftig, echter tasten zij de vis 
niet aan, de vis die wordt bedwelmd kan dus gewoon gegeten worden. Ze kunnen allemaal geplant 
worden. Ze zijn alleen voor eigen gebruik. Ze worden niet verkocht op de markt. Dat is verboden. 
Onderling kan het wel verhandeld worden. 

Tramail visnet 
(Tekening door: G. Watamaleo)
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De bekendste soort is neku. Deze 
werd en wordt nog steeds het meest ge-
bruikt. Van de neku worden alleen de 
stengels gebruikt, niet de bladeren.

Een ander bedwelmend middel is 
koenami, die ook speciaal voor dit 
doel geplant wordt. Het is een klein 
boompje. De bladeren worden ge-
stampt en eventueel gemengd met 
cassave als aas gebruikt, waaraan 
droge gebrande, gestampte mauritius 
tak wordt toegevoegd. Het kan 
ook op een iets andere manier: “je
gebruikt de zaden en de bloemen,
die samengestampt worden in
een stamper (ako), dit ga je in de
kreek strooien”. De vis die dit eet, 
wordt bedwelmd en komt aan de 
oppervlakte. Je moet snel werken om 
ze te kunnen vangen, want ze zwemmen en springen door elkaar heen en zinken naar de bodem als ze 
dood gaan. Met een kurkuru worden ze dan uit het water geschept. 

Een andere soort is koenapaloe. Deze soort, die een soort melk bevat, is zeer giftig. Het werd en wordt 
daarom bijna nooit gebruikt door de inheemsen. 
Een groot aantal jonge stengels met bladeren 
wordt bekleed met paloeloebladeren. Dit pakket 
wordt in de kreek gezet en daarna prikken de 
mannen erin met scherpe stokken. Hierdoor 
scheuren de bladeren zodat na een tijdje het 
melkachtig vocht te zien is. De koenapaloe
werkt niet snel, maar wel veel langer. De kreek 
zal na het gebruik van koenapaloe een tijd geen 
vis meer hebben. Bij het prikken moet men 
oppassen dat het niet in de ogen komt.

Een ander bedwelmend middel is asietjoena (K)
jorokoena (L); het heeft zaden en wortels. Deze 

neku, en 
vervolgens in de kreek bezonken. “In de kleine
en grote droge tijd kan je niet meer met haken
vissen want dan willen de vissen niet meer
bijten. Dan kan je de jorokoena gebruiken”, zei 
een informant uit Alfonsdorp.

Daarnaast is er de driekanti, of zwarte bosliaan. Dit stampt men en doet het in stromend water. De 
vissen springen door dit middel boven water, “als dronkaards”, en ze landen dan met hun kop in de 
modder en kunnen zo gepakt worden. De inheemsen weten precies hoeveel nodig is. De methode 
wordt alleen toegepast in kleine kreekjes, of een zijkreekje, en alleen dat deel wordt bedwelmd. 

Al deze bedwelmende middelen worden niet meer zo veelvuldig gebruikt. Enerzijds omdat ze vervangen 
zijn door andere vistechnieken (zoals netten). Verder worden ze ook minder gebruikt omdat sommige 
planten moeilijk te vinden zijn, alleen nog ver in het bos. Bovendien gaan bij deze methoden ook 
alle kleine vissen dood, vandaar dat in bijvoorbeeld Galibi het gebruik van bedwelmende middelen 
verboden is (zie hierover hoofdstuk 9).

Neku
(Foto: E.R. Kambel)

Onderzoekster Georgette Kumanajare laat de 
koenapaloe zien in Bigi Ston 

(Foto: E.R. Kambel)
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Regels en gebruiken bij het vissen
Een belangrijke regel is dat overal waar 
men gaat vissen, de omgeving schoon 
gehouden moet worden. Er zijn volgens 
een informant onzichtbare levens die 
alles zien: “De natuur heeft leven en
dat moet geëerbiedigd worden”. Zo 
mogen vissers niet plassen in het water 
of hun behoefte doen. Ze mogen tijdens 
het vissen ook niet vloeken, geen bloed 
van de dieren in de kreek terecht laten 
komen, geen vaatwas, geen peper, of 
olie of visresten in de kreek gooien. 
Men mag ook de ingewanden van de 
vis niet in het water gooien, anders 
zegt men dat de vissen weggejaagd 
worden. Men begraaft ze of laat ze 
achter voor de aasgieren. Dit geldt ook 
voor de zee. 

Vrouwen die menstrueren mogen absoluut niet bij het water komen. De watergeesten (okojoemo)
zullen heel erg boos worden, de geur van bloed maakt hen boos. Een visser mag 8 dagen lang niet 
vissen wanneer zijn vrouw net is bevallen (ook niet jagen of naar zijn grondje gaan). 

Voordat vissers van huis gaan, zorgt men er vooral voor goed voorbereid te zijn. Dit betekent: 
slangenmedicijn innemen, eten, zout, en vishaken, en lucifers meebrengen, en verder een goed 

hetzelfde aan de orde als bij de jagers; de invloed van de kerstening is groot geweest. Een visser uit 
Erowarte zei bijvoorbeeld “Vroeger deed ik niets, maar nu vraag ik/bid ik tot God dat hij mij brengt
en geluk geeft om een goede vangst te hebben.” Een visser uit Tapuku liet ook merken de traditionele 
gebruiken niet meer te volgen: “Ja er zijn gebruiken, maar ik maak geen gebruik van ze. Het enige
wat ik doe is bidden voor een goede visvangst en voor bescherming op het water.”

Visgebieden
In principe is ieder visgebied in de Beneden-Marowijne regio vrij toegankelijk voor alle vissers uit de 
acht inheemse dorpen, hoewel ieder dorp wel een eigen traditioneel visgebied heeft. Vissers uit de 
dorpen rond Albina gaan vooral naar de kreken in de buurt, maar ook wel richting Galibi, Wane kreek, 
Bigiston en Frans Guyana. De vissers uit Alfonsdorp vissen in kreken zoals Blaka Watra, Witi-watra, 
Kleine Blaka-watra, Negerkreek, of Moi Wana. Men gaat ook veel naar de Wane Kreek. De mensen uit 
Bigi Ston vissen in de kreken tussen Bigiston en Pegoto bij de Armina vallen. Dit is volgens hen ook 
het gebied dat de voorouders gebruikten. Verder vissen zij meestal bij de eilanden in de rivier. 

Vissers uit Galibi vissen in de monding van de Marowijnerivier en langs de Atlantische Oceaankust. Ze 
gaan vaak naar Baboensantie (K. Oetapo - Ataparuku) tot in de buurt van de Wia Wia bank (K.
Wesji Wisji Bapo). Daar vist men ook in de zwampen. Ook bij Bigi Santi vist men. Ook wordt er 
aan de overkant gevist, in Frans Guyana. Maar, zegt een visser uit Christiaankondre, “Tot 1970 hebben
wij als inheemsen overal gevist, we gingen naar alle plaatsen waar wij naar toe wilden. Nadien is
het anders geworden, omdat men tegenwoordig niet zomaar meer aan de Franse kant mag gaan of
op plaatsen waar men niet mag gaan vissen zonder visvergunning, paspoorten e.d.” Ook de komst 
van boswachters van Natuurbeheer die toezien op de zeeschildpadden in de natuurreservaten Galibi 
en Wia-Wia, beperkt de vissers: 

“Wij als Galibinezen zijn zelfs bang geworden om op het strand onze viskampen op te zetten
net als vroeger, om daar te blijven voor een paar dagen, omdat wij dit voordeliger vonden
vanwege de afstand Galibi naar zee. Dit wordt niet meer gedaan sinds de boswachters
hier zijn gekomen (Babunsanti en omgeving) en men de inheemsen ervan verdenkt
zeeschildpadeieren te roven.”

Kinderen van Galibi 
(Foto: K. Neke)
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Hoofdstuk 7  Gebruik van niet-hout bosprodukten

Behalve om er gewassen te verbouwen, te jagen 
en te vissen, verschaft het bos ook voedsel in de 
vorm van bosvruchten en materialen voor allerlei 
gebruiksvoorwerpen. In dit hoofdstuk wordt een 
aantal van deze toepassingen toegelicht. Het is niet 
de bedoeling alle planten en dieren op te sommen 
die door de inheemsen worden gebruikt  – dit zou 
enkele jaren studie vereisen – maar de belangrijkste 
en de manier waarop zij worden gebruikt, komen 
aan de orde.

Bosvruchten

De in tabel 7.1 genoemde  vruchten worden zowel 
voor eigen als commercieel gebruik (verkoop) 
verzameld.

Awara wordt geplukt in de  bossen achter de dorpen, 
in de kostgronden, en langs de wegen van het dorp. 
Wanneer het awaratijd is, is er overal veel awara te 
vinden. “Als je langs de Oost-west verbinding rijdt
zal je overal Awara zien”.

Tabel 7.1 Verzamelde vruchten (Marijkedorp)
Vrucht Lokono Kaliña Waarvoor

awara awala voedsel/drank (awara oko;
awarasap)

podosiri manaka wasai voedsel/drank

kumbu lo koeme voedsel/drank; er zijn 
(verschillende soorten, zoals 
padawa)

busi apra (bos appel) pera voedsel

een gele bosvrucht pakuri pakuri voedsel

redi udu (groen/roze bosvrucht) voedsel

maripa paripa maripia voedsel

tawaru

Podosiri en kumbu komen op veel plaatsen voor, in het bos van Marijkedorp, hogerop in de buurt 
van Papatamkondre en Bigi Ston, en aan de overkant (Frans Guyana). Ook bij Galibi, bij Oelani, zijn 
de palmen te vinden. Toch geven informanten aan dat het vinden van podosiri en kumbu een beetje 
moeilijker is geworden, en dat men dieper het bos in moet om ze te vinden. “De vraag naar podosiri
en kumbu is groot geworden, er wordt veel handel in gedreven”, zei iemand. Maar diep in het bos 
van Marijkedorp vindt men nog wel veel podosiri en kumbu.

Vruchten zoals bosappel, redi udu en maripa zijn nog veel te vinden. Tawaru, een roze, zoete bosvrucht, 
vindt je weinig, omdat deze bomen worden gekapt voor de woningbouw.

In de zwampgebieden komen geen bosvruchten voor. Daar vindt je wel morisi (vrucht van de 
mauritiuspalm).

Awarapalm te Galibi 
(Foto: E.R. Kambel)
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Tabel 7.2 Seizoenskalender bosvruchten (Marijkedorp)
Vrucht Kleine droge tijd

feb, maart, april
Kleine regentijd

mei, juni, juli
Grote droge tijd
aug, sept, okt, nov

Grote regentijd
dec, jan

Awara xxxx x x x

Podosirie xxxx xxxx xx x

Kumbu xxxx xxxx xx x

Mensen gaan gewoonlijk samen met anderen 
het bos in om vruchten te verzamelen, want de 
vruchten zijn zwaar om te sjouwen. Een informant 
uit Marijkedorp zei: “Vroeger gingen mannen en
vrouwen samen maar tegenwoordig gaan alleen
de mannen het bos in”. Wat ook kan, bijvoorbeeld 
zoals het in Galibi gedaan wordt, is dat mannen 
en vrouwen samen gaan, met het gezin of in een 
groep. De mannen klimmen in de bomen, als de 
bomen kort zijn. Als de bomen heel lang en smal 
zijn worden ze omgehakt. De vruchten worden 
naar huis gesjouwd in een kurkuru of mutete.
Podosiribomen groeien gemakkelijk weer als je 
ze kapt en maakt zelf ook weer kleine plantjes. 
Kumbu daarentegen groeit niet meer terug als 
het eenmaal is gekapt. Vandaar ook dat kumbu 
zeer moeilijk te vinden is tegenwoordig.

Om sap te maken van podosiri worden de vruchten in een pot met warm water gezet, het moet niet te 
heet worden anders worden de vruchten hard. Het warme water wordt afgegoten. Dan stamp je het 
met een stamper (ouderen knijpen het met hun handen uit). De velletjes en pitjes worden verwijderd. 
Eventueel kan het nog gezeefd worden. Dan is het klaar en kun je genieten van een heerlijke drank.

Vlechtwerk

De Kaliña en Lokono hebben hun eigen vlechttechnieken. Traditioneel wordt het vlechtwerk gebruikt 
voor het vervaardigen van verschillende gebruiksvoorwerpen. Vlechtwerk wordt in het Kaliña temeren
genoemd, wat “beschreven” betekent, verwijzend naar het  geschreven en/of gekleurde vlechtwerk, 
met afbeeldingen van allerlei dieren, zoals vogels en vissen. Voor vlechtwerk wordt gebruik gemaakt 
van warimbo, awala-alempo (top van de jonge awara palm), kamina (een bosliaan; K. kereresjimo)
en de top van de mauritiuspalm (K. meresji alempo).

Er zijn twee soorten warimbo: waluma en tumutu. De waluma heeft langwerpige bladeren, de stengel 
van de tumutu is ietsje dikker en heeft grotere bladeren. Warimbo groeit op drassige plaatsen, langs 
het water. 

Verzamelen van bosvruchten 
in het Wane Kreek gebied

(Foto: E.R. Kambel)

Awara en podosiri zijn 
gewilde palmvruchten
(Foto’s: E.R. Kambel)
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Voorwerpen die van warimbo worden gemaakt: 

manaré (L. mokoro of tjiriki). Dit is een zeef, die wordt gemaakt in twee soorten: één met grotere 
gaten, dit is de zeef voor het zeven van kasiri. De andere variant heeft kleinere / smallere gaten en 
wordt gebruikt voor het zeven van cassave;
De draagmand of korf (K. kurkuru). Hierbij wordt de bast van de ingi udu (K. omose) gebruikt, om 
het brede stuk touw te maken dat op het voorhoofd wordt gezet om de mand te dragen. De mand 
zelf kan ook worden gevlochten van kamina; 
de matapi (cassavepers) Deze wordt gemaakt van de dikkere warimbo met de grote bladeren 
(tamutu);
pasua – een soort koffer, zie afbeelding; 
makoki – een portefeuille; 
jamatu – vierkante box van de sjaman, ook wel koffer genoemd, waarin hij zijn instrumenten 
zoals de maraka bewaart; 
mutete - soort rugtas;
de kweke – zak die vaak wordt gebruikt om krabben te vervoeren.

Van de awara alempo (jonge awara top) worden gemaakt: 

waaiers (K. wori-wori). Deze waaiers worden gebruikt bij het bakken van cassavebrood. Men kan 
verschillende modellen vlechten in de waaiers, zoals “konijnentanden” (K. akoeli ijere);
matutu of matatu - bakje voor toiletartikelen;
enupigiri – zeef met kleinere mazen dan een manaré. 

Tenslotte worden van de kamina kurkuru’s en mutete’s gemaakt. Omdat de liaan lang houdbaar is, 
zijn kurkuru’s van dit materiaal duurder dan kurkuru’s gemaakt van warimbo. 

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Pasua en warimbo (waluma)  
(tekening door S. Majarawai, 

foto: C. de Jong)
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Verzamelen en gebruik van het materiaal
Een informant uit Erowarte vertelde: “Je hebt 25 stuks van ongeveer 1 meter lang nodig voor het
vlechten van een manaré. Ze moeten rijp genoeg zijn, anders gaan ze snel breken (verrotten). Je
gebruikt ook een soort harde maar smalle houtsoort genaamd kumbutasi voor de zijkanten”. Na het 
kappen wordt het materiaal in een bundel op de schouders naar huis gedragen. Daar wordt het eerst 
schoongemaakt, door de groene buitenkant van de warimbo weg te krabben (schuren) met een mes. 
Het krijgt dan een witte kleur. De geschuurde warimbo wordt hierna in de rivier schoongewassen. 

Voordat het vlechten begint wordt de warimbo 
gesplitst en opgerekt, of opengesneden en 

het vruchtvlees weggehaald zodat er reepjes 
ontstaan. Men legt de reepjes op een plank zodat 
het gevlochten kan worden. De warimbo kan in 
het midden bij elkaar gebonden worden met een 
touwtje, zodat een deel van de warimbo zwart 
beschilderd kan worden. Vroeger werd dat met 
taburopo gedaan, tegenwoordig met een soort 
teer (colta of palamani). Een deel wordt dan 
gewoon blanco gelaten, dus het wordt zwart wit.

De ervaren vlechters doen niet lang over het 
vlechten van een manaré: “Als je constant vlecht
dan ben je in één dag klaar, maar aangezien
ik rustig aan doe heb ik 2 dagen nodig”, aldus 
een vlechter uit Erowarte. Ook het vlechten van 
de draagmand (kurkuru) en de waaiers kosten 
ongeveer twee dagen. Voor andere gevlochten 
voorwerpen geldt ongeveer hetzelfde; een groot 
voorwerp kost twee dagen en een klein vlechtwerk 
maar één dag. 

Vlechtwerk is een mannen-karwei. Doordat men 
soms ver weg gaat om warimbo te zoeken en 
het in bundels van soms wel 2 meter lang op de 
schouder terug naar huis moet worden gedragen, 
kan het verzamelen van de warimbo voor vrouwen 
te zwaar zijn.  De vrouwen deden en doen naast 
het werk in de kostgrondjes meer aan kleiwerk 
(olinjo), zie hieronder. 

De korf, zeef, pers en waaier hebben de vrouwen 
hard nodig voor het bewerken van cassave. Zij 
bepalen dan ook meestal wanneer de mannen de 
voorwerpen voor in huis maken. “Ik maak een
manaré als ik een bestelling krijg of als mijn
vrouw een nieuwe nodig heeft”, zei één van de 
vlechters. De zeef, draagmand, perser en waaier 
kunnen ongeveer een half jaar lang gebruikt 
worden, daarna moeten er nieuwe gemaakt 
worden. Ze worden bijna dagelijks gebruikt. 
Alleen de jamatu (box van de shaman) kan ± 
20 jaar goed blijven, omdat deze binnenshuis 
blijft. Het vlechtwerk wordt dus zeker ook voor 
eigen gebruik gemaakt, maar grotendeels is het 
bestemd voor de verkoop. Goede vlechters krijgen 
regelmatig een bestelling. 

Het bewerken van de warimbo 
(Foto: K. Neke)

De waaier (wori-wori) wordt onder andere gebruikt 
bij het bakken van cassave 

(Foto: E.R. Kambel)
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Een van de informanten zei ongeveer 
één keer per maand materiaal te gaan 
verzamelen voor zijn vlechtwerk, maar dan 
haalt hij wel voldoende. Het vlechtwerk is 
niet echt seizoensgebonden, maar het is wel 
belangrijk dat het niet te droog is.

Vindplaatsen van vlechtwerkmateriaal
Er is overal volgens de informanten nog 
genoeg warimbo te vinden. Alleen moet je 
de plaatsen goed kennen. Voor vlechters 
uit Erowarte is de warimbo onder andere 
te halen ten noorden van het dorp, bij 
Atapiriri. De vlechters uit Galibi gaan naar 
het bos van Alusiaka (zie tekening). Daar 
groeit veel warimbo. Ook in de bossen van 
Galibi en Ulani komt veel warimbo voor. 

De verzamelgebieden liggen buiten de 
dorpskern en behoren tot de gezamenlijke 
(collectieve) gebieden van de inheemsen die 
in de omgeving wonen. Iedereen is vrij om 
te gaan waar hij of zij wil, en om materiaal 
te verzamelen dat hij of zij nodig heeft.  Als 
je buiten het gebied van je eigen dorp gaat, 
is het wel gebruikelijk om dit te melden aan 
het bestuur van het dichtstbijzijnde dorp. 
“Als je naar Marakam (Frans Guyana)
gaat, is het wel nodig om bij Posoli te
stoppen voor een melding dat je door vaart
naar achteren”, verklaarde een vlechter uit 
Langamankondre.

Als je de warimbo hebt afgesneden, ook al is dat in een ander gebied dan bij jouw eigen dorp, is 
het van jou en kan je het mee naar huis nemen. Dat iets is afgekapt, betekent dat het aan iemand 

Het
kan ook zijn dat je in het bos bent geweest (misschien ver) en het was een zware lading, en dat je
het ergens hebt laten liggen om het over een paar uren op te komen halen. Dan kunnen er wel eens
ruzies ontstaan, als iemand die lading in de tussentijd heeft gevonden en meegenomen. Dit wordt
dan voorgelegd aan het dorpshoofd. De persoon moet betalen of moet weer nieuw materiaal voor je
gaan zoeken”.

Kader 7.1
“Een goede man moet alles kunnen”

“Vroeger werden huwelijken gearrangeerd door de 
ouders. Meisjes en jongens werden niet verliefd, de 
ouders zochten de partners uit. En je mocht niet 
weigeren, al respecteerden de ouders soms wel de 
mening van de kinderen.

“Om 3 uur in de ochtend gingen de ouders van de 
jongen naar een piay om oelemari (sigaar) te halen. 
Daarna gingen ze bij de ouders van het meisje. Die 
weten niet waarom ze om 3 uur ‘ochtends opeens 
bezoek hebben, maar ze denken dat het misschien om 
één van hun dochters gaat. Ze maken vuur, thee, en 
praten een beetje en pas als de ouders van het meisje 
durven, vragen ze heel voorzichtig waarover het bezoek 
gaat. Dan antwoordt de vader met een hele omweg, dat 
het om de dochter gaat. Als de vader van de jongen een 
piay is, dan weten de ouders niet wat ze moeten zeggen, 
ze zijn bang dat als ze weigeren de piay ze dood gaat 
maken. Ze roepen dan het meisje, zeggen dat het om de 
jongen gaat. Het meisje kan ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Als ze 
‘ja’ zegt, beginnen de voorwaarden: Kan de jongen een 
huis bouwen, kan hij een boot maken, kan hij jagen, 
een manari maken? Als de vader op één van de vragen 
antwoordt dat hij het gauw zal leren, of dat de vader 
een huis voor hem gaat bouwen, dan wordt het aanbod 
al een beetje zwakker. Uiteindelijk biedt de vader van 
de jongen een sigaar aan. Als de vader van het meisje 
het accepteert roken ze de sigaar en is het bezegeld. Als 
de vader het niet accepteert, gaat het niet door.”

Door: Vincent Aloema

De bekende vlechter Reinard Tapoka 
uit Christiaankondre aan het werk

(Foto: E.R. Kambel)
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Aardewerk

In het Beneden-Marowijne gebied komen 
verschillende soorten klei voor, die door 
de Kaliña en Lokono worden verzameld en 
gebruikt om aardewerk mee te maken. Men 
kan niet alle soorten klei gebruiken voor 
aardewerk. De gewone klei gaat meestal 
lekken en kan soms ook breken, daarom 
worden speciale kleisoorten gebruikt. 
Dit is niet de klei die op het strand bij eb 
voorkomt. Er worden speciale kleisoorten 
gebruikt om aardewerk mee te maken. 

Er zijn drie verschillende soorten klei die hiervoor gebruikt worden:

Olinjo is in de rivier te vinden; dit wordt gebruikt om het aardewerk mee te maken. Het is wit, roze 
of grijs, maar als je het bakt krijgt het een roze kleur. 
Koeli is een kleisoort die helemaal rood is. Je vindt het op het strand als het droog is (bij eb). Dit 
wordt gebruikt om het aardewerk rood te kleuren.
Tawa (wit); dit is te vinden in de rivier. Deze laatste twee worden gebruikt als versiering (kleur) 
voor de olinjo nadat het verwerkt is (K. olinjo kapepo)

Rivierklei kenmerkt zich door de taaie 
structuur, terwijl modder zacht is. 
Men gebruikt de bast van de kwepie
boom om het aardewerk waterdicht
te maken. Kwepie is moeilijk te 
vinden in de omgeving van Bigi Ston, 
men vindt het nog wel aan de Franse 
kant.

Soms gaan vrouwen er alleen op uit 
met een boot om klei te gaan zoeken. 
Mannen en vrouwen gaan ook wel 
samen klei halen. Het maken van 
aardewerk zelf is een taak van de 
vrouw.  Het verzamelen van klei uit 
de rivier gebeurt bij laag water en dan 
wordt het uitgegraven. Met de handen 
worden ballen gevormd van de klei. 

De kwepieboom is te herkennen aan aan de bladeren en de bast. Bij twijfel kun je even met je tong aan 
de bast komen: “kwepiebast smaakt bitter”, vertelden twee informantes uit Langamankondre. De 
kwepie wordt na het verzamelen in grote moetete’s mee naar huis genomen. Daarna laat men het in 
de zon staan, tot het helemaal droog is geworden. Daarna wordt het gebrand en gestampt in een ako
(lange stamper). Nadien wordt het gezeefd in een manari:  “ ”.

Het kleipoeder (olinjo) en het kwepiepoeder worden samen met water vermengd in een grote teil 
totdat de juiste massa ontstaat. Dan ontstaat ook de donkere kleur. Van deze donkere massa wordt 

•

•

•

Samaku te Ayawande (Frans-Guyana) 
(Foto: E.R. Kambel)

Koeli en olinjo op het strand van Bigi Ston
(Foto: E.R. Kambel)
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het aardewerk gemaakt in verschillende modellen. Een veel gemaakt aardewerk is de sabera, een 
kom om kasiri uit te drinken en de palapi (soort teil).  Vroeger maakte men veel samaku’s, grote 
aardewerken kruiken om kasiri in te bewaren (zie foto vorige pagina). 

Om het voorwerp te laten glanzen gebruikt men een takua, een kleine gladde steen. Deze takua is niet 
zomaar op alle plaatsen te vinden.  Maar als men geen steen heeft om als takua te gebruiken kan  je 
ook een pit van een maripavrucht gebruiken.

Als het gekleide voorwerp af is, maar men gaat niet gelijk bakken, wordt er een lapje overheen gelegd, 
zodat het model niet te snel droogt door de wind. Voordat het gebakken wordt moet het wel eerst 
droog zijn, dus droogt men het in de zon. Daarna wordt het gebakken. Dit gebeurt met droog hout: 
“Dit doen wij traditioneel, wij hebben geen oven”, verklaarde een informante uit Langamankondre. 
Van oudsher wordt voor het brandhout sara-sara gebruikt. Dit is een boom die recht groeit, van 
binnen hol is en bladeren heeft die zo groot of groter zijn dan papajabladeren. Deze is overal in het 
bos te vinden.

Als men gaat bakken wordt alles op zijn plaats gezet en dan stapelt men het droge sara-sara hout 
rondom de gekleide voorwerpen. Hieromheen wordt er een ijzeren hoepel of een stukje touw of liaan 
(sjimo) gewikkeld of gebonden, zodat het hout niet omvalt. Vervolgens wordt het hout onderin en aan 
de buitenkant aangestoken. Vóór het bakken wordt tot God (Tamusi) gebeden dat het goed slaagt.

Als het voorwerp, bijvoorbeeld de sabera gebakken is, wordt deze beschreven/beschilderd. Als men 
het een rode kleur wil geven, doet men dat met de koeli.  “Je zet je rode klei in water zodat het een
beetje zacht wordt en daarna ga je het op het voorwerp wrijven. Het is als een soort rode verf.”,
legde een handwerkster uit Pierrekondre uit.

Ook andere materialen kunnen gebruikt worden om het aardewerk te kleuren: 

“Als jij je souvenir wilt kleuren, dan heb je een speciale boomsoort koemete. Je maakt
inkepingen in de boom en vangt het sap op. Je gebruikt ook de rook van een olielamp (koko
lampoe), die je op een stuk lap gaat vangen door het vuur een beetje dicht te maken. Deze
twee ga je samen mengen en dan krijg je een soort zwarte verf. Met deze verf ga je tekenen
op je souvenir. Je kan ook witte kleuren krijgen, door ook met een andere kleisoort te werken
genaamd tawa (Sr. pimba) maar deze gebruik je vóór het verbranden van je produkt, terwijl
de zwarte kleur na het verbranden pas aangebracht kan worden op je produkt.”

Het vervaardigen van aardewerk is typisch 
werk dat door vrouwen wordt gedaan

(Foto: E.R. Kambel)
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Men beschildert (K. anjabo) de voorwerpen met uit de natuur afkomstige afbeeldingen zoals:

matoenipota mere: het spoor van een kleine zwarte slak (matoeni) in de modder
akoewamai mere: soort vogelvorm, van een tekening op de veren
pomipolire: de tak van de peper
okojoemojepo: geraamte van de watergeest
koesalijepo: geraamte van het hert
alamire mere: geraamte van de slang
koesa erepire: witte onderste laag van een krab
parana eperere: schuim van zeewater
piritjara: vorm van een kleine kikker
wanopegapo: honingraat 

Het aardewerk kan verkocht worden maar wordt ook gemaakt voor eigen gebruik. Een handwerkster 
uit Pierrekondre: “Meestal maak ik het voor commercieel gebruik, op bestelling, en ik werk ook
samen met een winkel in Albina die deze producten in het groot opkoopt”.

Voordat men het water ingaat en begint met het uitgraven van de klei, vraagt men de goede geesten 
om de kwade te verjagen en vertelt men de geesten dat ze klei weg gaan halen.

Tijdens hun menstruatie mogen de vrouwen geen klei weghalen, dat is ten strengste verboden.

In Galibi kan men tijdens de grote regentijd, vanaf mei tot en met juli, klei weghalen. Dan is het water 
brak. Klei wordt niet gehaald als het water zout is. In Bigiston gaat men klei halen wanneer het nodig 
is, zolang het laag water is. Het kan het hele jaar door. 

De klei komt voor op verschillende plek-
ken langs de gehele Beneden-Marowijne 
rivier. Van oudsher haalt men klei (olinjo)
vooral te Oelani. Plaatsen waar ook klei 
gehaald kan worden zijn in de buurt van 
St. Jean en Portal en te Paddock (Frans-
Guyana). Bij Paddock wordt klei gevonden 
aan de monding van de Pagarawari
kreek (omgeving waar het Franse schip is 
gezonken). Bij Bigi Ston wordt het gewoon 
van het strand gehaald.

Kwepie haalt men ook te Oelanie. Kwepie
is eigenlijk overal te vinden in de omgeving 
van Galibi, ook in de bossen van Frans-
Guyana. Vroeger gingen de inheemsen 
ook met een zeilboot de Oeloesjiekreek
binnen om kwepie te halen. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindplaatsen van klei rond Galibi
(Tekening door: S. Oeloekanamoe)

Kwepie
(Foto: C. de Jong)
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Een informante uit Pierrekondre gaat naar 
een plek waar een klein marrondorp lag, 
Bilokondre. Dat dorp lag tussen de dorpen 
Marijkedorp en Pierrekondre en grensde aan de 
zuidkant van Pierrekondre. Daar verzamelt zij 
de grijsachtige klei (olinjo) aan de waterkant. De 
rode kleisoort (koeli) haalt zij aan de overkant 
in Frans-Guyana. 

Volgens de informantes uit Langamankondre, 
die veel aardewerk maken, mag iedereen van 
Galibi te Oelanie komen en klei halen. Dat geldt 
niet voor alle gebieden langs de rivier: “je kan
niet zomaar naar de Franse kant gaan om klei
te halen, daarvoor is wel toestemming nodig.
Dit is ook bestemd voor de andere dorpen”.

Sabera’s worden ook nog steeds voor 
eigen gebruik gemaakt 
(Foto: E.R. Kambel)

Kader 7.2 De mierenproef

“De mierenproef is traditioneel bij de inheemsen. Wanneer een jong meisje volwassen wordt 
(wanneer zij haar eerste menstruatie krijgt) wordt er in de hut een zolder gemaakt. Het volwassen 
geworden meisje wordt dan op zolder geplaatst. Zij zal daar verblijven totdat haar menstruatie 
voorbij is.

Gedurende deze periode zal zij katoen moeten weven. Het kan zijn dat zij ook van andere 
familieleden katoen krijgt om te weven. Ook haar voeding wordt aangepast, zij mag niet alles 
eten. Bijvoorbeeld geen wildvlees, rijst, bananen, suikerriet, papaja, manja enz. Ze mag niet 
overvloedig eten. Slechts een klein bord en een kleine kalebas voor  het drinken. Klein gevogelte, 
zwampvisjes, krab uit de kreken behoren tot haar voeding.  Bij het naar toilet gaan moet het 

hoofd bedekt zijn. ’s Avonds mag zij niet naar buiten. 

Wanneer haar menstruatie voorbij is, wordt er kasiri gemaakt. Ondertussen verzamelen mannen 
juku’s (mieren). Er worden ook arm- en kniebandjes gevlochten van palmbladeren. Tussen de 
naden worden de mieren geplaatst, de bandjes worden aan arm en knie gebonden. De handen 
worden in een prapi gestoken met mieren. 

Wanneer het meisje van de zolder gehaald is, wordt zij gewassen. Haar haren (pony) worden 
geknipt en ze wordt feestelijk gekleed. Er is een ceremonie waarbij ze geplozen ongeweven 
katoen tijdens het branden op en neer moet gooien en vangen. Hierna wordt ze gebracht naar de 
prapi voor de mierenproef. Zij mag geen lawaai maken noch schreeuwen.  Indien het een brutaal 
kind is zal zij extra geprikt worden, dus langer worden geprikt. Het komt wel eens voor dat zij 
in een hangmat wordt gebonden en de mieren haar zo prikken. Aanwezigen kunnen ook geprikt 

worden, indien men dat wenst. Ook jongens kunnen meedoen met  de proef. 

De mierenproef dreigt verloren te gaan, de inheemsen worden modern en raken beïnvloed door 

de westerse cultuur. Religie levert ook hieraan een negatieve bijdrage.”

Door: Georgette Kumanajare
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Hangmatten

Traditioneel maken de inheemse vrouwen zelf hangmatten, volgens een techniek die van generatie op 
generatie is doorgegeven. De traditionele hangmat is gemaakt van katoen (K. maloe).

De katoen wordt geplant in de kostgrond. Het planten gebeurt in de grote droge tijd en pas tijdens de 

kennis over het planten van goede katoen.  “Katoen planten moet in de grote droge tijd tijdens de
volle maan of tijdens maanlicht gebeuren en wanneer de lucht helemaal blauw is. Zo krijg je dan
bij het oogsten mooie witte katoen. Als je tijdens donkere nachten hebt geplant krijg je lelijke katoen
bij het oogsten”, vertelde een vrouw uit Langamankondre die zeer bedreven is in het maken van 
hangmatten. Een dergelijke slechte oogst heet india bopa (K.). Een goede oogst heet tindabole (K.).

Als de katoen gereed is om te oogsten, gaat de pulp vanzelf open en gaat los aan de plant zitten. Dan 
kan deze geplukt worden. Het katoen wordt van de pulp weggehaald en gedurende ongeveer een 
maand in de zon gedroogd. Vervolgens wordt het schoongemaakt; alle vuil wordt er vanaf gehaald, 
en daarna de pitjes. Deze pitjes worden weer gebruikt voor de volgende aanplant. Nadat de pitjes 
zijn verwijderd, worden de stukjes katoen op een hoopje gelegd, en dan wordt het gespreid met de 
hand. Als dit gedaan is slaat men erop met een koebasjie (steel van een Mauritius palm van ± 1 meter 
lang, gehalveerd en heel droog). Als het platgeslagen is, haalt men er een hele lange reep ervan af. 
Dat wordt dan om de pols gedaan en dit wordt gesponnen. Om te spinnen gebruiken de vrouwen 
een koetja. Een koetja is ± 30 cm lang, heeft de dikte van een potlood, en is gemaakt van letterhout 
(K. paira). Onderaan de koetja plaatst men een ronde plaat gemaakt van droge kalebas. Men maakt 
een gaatje middenin de plaat ter grootte van de koetja. Zo ontstaat het touw waarmee de hangmat 
gevlochten kan worden. Het touw wordt in bollen verzameld, die koenulima genoemd worden. Voor 
een ruime hangmat heb je ongeveer 4 bollen nodig. 

Hangmat vlechten
Als de katoen gesponnen is, kan men beginnen met de hangmat. Een hangmat wordt in het Kaliña 
maloe epipjo genoemd (maloe = katoen en epeire = spinnen). Een hangmat wordt als volgt gevlochten: 
“men zet 2 stokken in de grond en plaatst er één boven zodat je de lengte hebt en dat het niet gaat
opschuiven, daarna zet je de bollen touw rondom deze  palen en dan ga je beginnen te vlechten en wel
van onderen naar boven”. Er zijn twee vlechtvormen. Je hebt pelewa (pijlvorm) en pakira eposaitjele
(vorm van de nagel van een pakira). Beide zijn “draaivormen”. Sommige inheemse vrouwen kunnen 
eerst 2 rijen vlechten van pelewa en op het laatst ook 2 rijen in pijlvorm, en ertussenin alleen pakira 
eposaitjele. Dit is voor het verstevigen van de hangmat. 

Hoe groot de hangmat wordt, bepaalt de vlechtster zelf. Je hebt hangmatten voor 1 persoon of voor 2 
personen en de lengte kan ± 1.75 meter tot 2 meter zijn. Het hangt ook af van het aantal bollen katoen 
en het aantal koetja’s dat een vrouw ter beschikking heeft.

Het vlechten van een hangmat duurt ongeveer 2 tot 4 weken, als er continu aan gewerkt wordt. De 

Katoen in verschillende stadia van 
bewerking:
een bol katoendraad (koenulimja), 
de nog ongedroogde katoen met 
pitjes en een koetja waarmee de 
katoen gesponnen wordt 
(Foto: C. de Jong)
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hangmatten gaan ongeveer 15 tot 20 jaar mee.

Er worden tegenwoordig minder katoenen hangmatten gemaakt dan vroeger. In de eerste plaats is 
het veel werk, je moet veel katoen verzamelen voordat je een hangmat hebt, ten tweede planten niet 
veel mensen katoen meer, ten derde het neemt veel meer in tijd in beslag. Nu gebruikt men meer 
buitenlandse touwsoorten b.v. nylon of een katoenen touw die op de garnalenboten worden gebruikt. 
De hangmatten worden tegenwoordig grotendeels verkocht.

Het maken van sieraden

In het bos worden verschillende zaadjes en 
vruchten van bomen en planten verzameld, 
waar sieraden van worden gemaakt, zoals 
kettingen, hangers, armbandjes, en oorbellen. 
De kettingen hebben veel verschillende vormen 
en kleuren. Er zijn zowel sieraden voor mannen 
als vrouwen. De sieraden voor mannen zijn 
meestal kettingen en polsbanden. De sieraden 
werden en worden nog steeds gedragen 
door de inheemsen zelf, maar het merendeel 
is tegenwoordig bestemd voor de verkoop 
(souvenirs).

In Galibi, waar de meeste toeristen komen, is 
bijvoorbeeld een centrum van de inheemse 
vrouwenorganisatie genaamd “Worian 
Uwoponaka” Galibi (Vooruitstrevende Inheemse 
Vrouwen).  Zij verzamelen materiaal in het bos 
en maken er sieraden van, die dan ingeleverd en 
verkocht worden in het vrouwencentrum. Een 
deel van de bijdrage van de verkochte spullen 
gaat naar het dorp en een deel naar de vrouwen 
zelf. Steeds meer vrouwen van Galibi sluiten zich hierbij aan, wat betekent dat meer vrouwen nu aan 
handenarbeid doen.

Hangmattenweefsters
(Foto: C. de Jong)

Dorpsassistent mevrouw Sjinga 
van Christiaankondre in traditionele klederdracht 

met bijbehorende sieraden 
(Foto: E.R. Kambel)
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Onder andere de volgende zaden en pitjes 
worden gebruikt:

Anakogo of panakogo - zwart/roodachtig 
boomzaadje (zie foto);
Kurume-enuru dano - pit van een soort 
liaan, rond, bruinachtig, en deze komt voor 
in de kustgebieden. Er zijn drie soorten: een 
helemaal rode, een helemaal zwarte en een 
is gestippeld bruin/zwart;
Panarako - grijsachtige ronde bosvrucht 
langs de kust;
Kumatara - boomachtige plantvrucht, deze 
komt meestal op het strand van Utapo voor;
Tawasji - grasachtige langwerpig zaad, die 
komt niet bij Galibi voor;
Sjigisjigi - ziet er uit als een liaan, hiervan 
heb je 2 soorten, deze zijn te vinden in de 
buurt van Bigiston en omgeving;
Pararapoe - een grijsachtige ronde bosvrucht 
die langs de kust voorkomt;
Kokriki - kleine rood/zwarte pitjes;
Maripa - rode pitten;
Ayawa - bruine puntige pitten; die veel 
voorkomen bij Ayawande (Frans-Guyana);
Peleka epere - lichtbruin, net als swit bomki; 
als het rijp is, gaat het vanzelf open, het heeft 
een wit laagje om het zaadje heen, en wordt 
met zand geschuurd;
Mara mara - vindt je meer in zuid-Suriname, 
maar men vindt het ook wel in Bigi Ston. 
(bruin houtachtig, wordt vaak geverfd).

Er zijn behalve bospitjes en zaadjes ook andere 
materialen, die gebruikt worden voor souvenirs 
en versierselen. Bijvoorbeeld dierentanden, 
zoals de tanden van een bosvarken (pakira en 
pingo), tijger (meest de hoektanden), apen, 
en konijnen. Verder worden ook oesters en 
schelpen verwerkt, die worden gevonden op de 
zandbanken. Ook vogelveren zoals de veren van 
de papegaai en de raaf. Deze worden gebruikt 
voor de hoofdtooi (deze werd vroeger alleen 
gedragen door een inheems opperhoofd) en 
andere versierselen. De donsveertjes van de 
koning aasgier (anuwana) wordt gebruikt 
tijdens rouwrituelen (omankano en epekodono,
zie kaders 5.1 en 8.1). 

Nieuwe zaadjes en pitjes worden gezocht wanneer de voorraad op is, misschien 2-3 keer per jaar. 
Mannen en vrouwen verzamelen allebei materialen voor de sieraden en versiersels. De vrouw is 
degene die het verder verwerkt. Alleen tijdens haar menstruatie mag een vrouw niet het bos in gaan. 
In de regentijd is het moeilijk om zaadjes te vinden, want de zaden gaan dan niet open. In de grote 
droge tijd gaan ze wel open, dus dat is de beste tijd om de zaadjes te verzamelen.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Anagoko of panagoko pitjes
(Foto: E.R. Kambel)

Sieraden worden voor eigen gebruik gemaakt 
en voor de verkoop
(Foto: C. de Jong)
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Tabel 7.3 Verzamelen van materiaal voor sieraden (Galibi)
Seizoen Grote

droge tijd
Grote

regentijd
Kleine

droge tijd
Kleine

regentijd

Boszaadjes xxxx x x x

In het bos (achter Galibi) zijn veel materiaalsoorten te vinden, en verder langs de oever en de kust. Het 
wordt bij de persoon die ze zoekt thuis verzameld. Volgens de dames van het vrouwencentrum zijn 
er overal nog genoeg vruchten en zaadjes te vinden. Vooral bij Oeloesjie en Utapo (in de buurt van 
Baboensantie) en omgeving zijn er veel te vinden. Alleen aan de overkant (Frans Guyana) vindt men 
minder. Er bestaat wel variëteit in de soorten die op verschillende plekken te vinden zijn, afhankelijk 
van bijvoorbeeld de bodemsoort van het gebied. De tawasji bijvoorbeeld komt op Galibi niet voor, 
omdat de bodem er niet geschikt voor is. Het komt voor in zwampgebieden en het kan worden geplant. 
Het wordt merendeels uit de stad gehaald waar het veel groeit. Ook de sjigi-sjigi komt in Galibi niet 
voor, maar wel in het zuiden, richting Bigiston.
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Kader 7.3 Karawasi

De naam “karawasi” wordt zowel 
gebruikt om de rondedans van de Kaliña 
aan te duiden, als het muziekinstrument 
(rammelaar) die wordt gebruikt tijdens 
de dans. Karawasi is ook de naam van de 
plant die de pitjes produceert waarmee 
het muziekinstrument wordt gevuld. 
Deze plant wordt door zowel Inheemsen 
als Marrons geplant. Bij de Marrons 
worden de geregen pitjes om hun enkels 
gedragen waardoor zij bij het dansen 
een rammelend geluid maken.

Voor het maken van de karawasi heeft men rijpe pitjes nodig, die worden uitgehold. Men heeft per 
instrument ongeveer 25-30 pitjes nodig. Deze worden dan in een van warimbo gevlochten tasje gedaan. 
Voor een karawasi dans zijn ongeveer tien tasjes nodig. Sommige vrouwen brengen ook hun eigen karawasi 
mee.

De karawasi dans wordt uitsluitend gedanst wanneer iemand van Inheemse afkomst komt te overlijden,  
namelijk op de avond na het overlijden, op de avond voor de begrafenis en acht dagen na de begrafenis. Er 
is dan geen sambura (drum). Bij de acht dagen na het overlijden wordt er eerst een kerkdienst gehouden 
waarna er een toespraak volgt van het dorpshoofd of assistent en eventueel een lid van het gezin. Hierna 
zal er gedanst worden met de karawasi. De ronde dans wordt eveneens gedanst bij de Omakano en de  
Epekodono, samen met de sambura (zie ook kader 5.1 en 8.1). Bij overlijden van een piay wordt de aremi
gedanst, echter niet met karawasi maar met de maraka. De maraka is een uitgeholde kalebas, gevuld met 
pitjes en voorzien van een houder die piays gebruiken om hun piaywerk te doen. Dan komen andere piays 
om te zingen met de maraka en wordt er aremi gedanst.

Voor aanvang wordt een vrouw gevraagd door de moeder van de overledene of een ander gezinslid om de 
dans te openen. Zij staat op en begint met haar zang die een emotionele inhoud heeft en vaak gepaard gaat 
met huilen.  De liederen geven een levensbeschrijving van de overledene, waardoor het emoties opwekt 
bij de nabestaanden. Daarna krijgt zij gezelschap van anderen (mannen en vrouwen) die ook meezingen 
en dansen. Ze vormen een cirkel en er wordt stilstaand gedanst op de plaats waar men staat.  Daarna gaat 
men in de ronde dansen. Ze houden elkaar vast bij de schouder om elkaar steun en houvast te geven. De 
mannen verhogen de sfeer door met hun schoeisel te stampen. De nabestaanden zijn verplicht om de 
karawasi te dansen ter ere van hun overleden gezinslid. Het komt vaak voor dat familieleden bekritiseerd 
worden tijdens het zingen vooral als men merkt dat er niet gedanst wordt.

Er zijn verschillende variaties op de rondedans. Er worden vogels (de rode Ibis, wala) en vlinders 
(parambara) nagebootst. Een populaire variatie is de aremi. Om op de maat te kunnen dansen zal men 
het van te voren moeten leren. Bij deze dans wordt er niet bij de schouder vastgehouden maar houdt men 
elkaar gewoon vast.

Soms is het zo dat in een gezin de moeder kan zingen. Wanneer ze oud is geworden en niet meer wil of 
kan zingen, kan het zijn dat een dochter of kleindochter het overneemt. Dochters of kleinkinderen hebben 
het recht de liederen van hun ouderen over te nemen en te zingen. Zijn er meerdere op zo’n avond dan 
wordt er afgestemd wie wat zal zingen om een lied niet dubbel te zingen. Het zingen kan dus overgedragen 
worden van moeder op dochter. Sommige vrouwen gaan bij iemand die haar de liederen wil leren.  Een 
vrouw die op dat moment bezig is te zingen tijdens een culturele avond, is op dat ogenblik de leidster. 
Wordt zij moe dan wordt zij vervangen. Deze wordt dan de leidster en zo gaat dat door.

Vandaag aan de dag zijn er Inheemse groepen die de liederen overnemen, maar ze zingen deze zonder de 
juiste toedracht. Anderen maken het tot westerse muziek en dat is zeer bezwarend, vooral voor de ouderen 
is dit zeer moeilijk om te verwerken.

Door: Georgette Kumanajare

(Tekening door Michel Barend)
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Hoofdstuk 8 Gebruik van hout 

De Kaliña en Lokono maken 
gebruik van diverse houtsoorten 
die in het bos voorkomen. Hout 
wordt voornamelijk gebruikt als 
brandhout om mee te koken, en als 
constructiemateriaal voor boten en 
huizen en kampen. Ook wordt er 
door bepaalde personen aan houts-
nijwerk gedaan. Het hout is zowel 
bestemd voor eigen gebruik als voor 
verkoop, afhankelijk waar het voor 
gebruikt wordt. In tabel 8.1 wordt een 
overzicht gegeven van de soorten en 
waarvoor ze gebruikt worden. Boten 
maakt men zowel voor zichzelf als 
voor de verkoop. Brandhout of hout 
voor huismateriaal is voor eigen 
gebruik. Houtsnijwerk en meubels 
worden grotendeels verkocht. 

Tabel 8.1 Seizoenskalender houtkap (Galibi)
Activiteit Kleine

droge tijd
Kleine

regentijd
Grote

droge tijd
Grote

regentijd

brandhout xxx xxx xxx xxx

huismaterialen xxx xx xxxx x

botenmaken x x xxxx x

In de droge tijd, tussen juli en november, wordt het meeste hout gekapt, omdat het bos dan droog en 
veilig is. “[In de regentijd] is het eigenlijk niet veilig om te werken in het bos. Het is glad om een bijl te
gebruiken”, vertelden twee ervaren botenmakers uit Christiaankondre. Een bootmaker uit Erowarte 
verklaarde: “In de regentijd doe je iets anders, maar geen boten maken. Immers je boot moet goed
kunnen drogen.” Ook het bouwen van huizen wordt meer in de droge tijd gedaan. Brandhout wordt 
het hele jaar door gekapt, omdat dit bijna dagelijks gebruikt wordt. Ook voor houtsnijwerk is er geen 
bepaald seizoen; dat gebeurt het hele jaar door. 

Voordat men een boom omkapt, wordt de 
omgeving waar de boom gaat omvallen 
schoongemaakt, en daarna wordt er een “bed” 
gemaakt van ronde stukken hout op een rij, 
waar de boom op komt te vallen. Daarna begint 
men met kappen. Dit gebeurt met een bijl (K. 
wewe of woe woe) en in de richting waar de 
boom moet omvallen. Heel vroeger gebruikte 
men een stenen bijl (K. konomeru-jerebo):
“Deze was afkomstig uit een vuursteen. Dit
werd dan vastgebonden aan een steel, gemaakt
van bruinhart hout (K. arowone), een harde houtsoort, en om vast te binden gebruikte men een
speciale zelfgemaakte (geweven) touw uit het bos” (botenmaker Bigi Ston). Voordat men de bijl 
gebruikte, werd er drie tot vier dagen gevast. Tegenwoordig wordt de bijl overigens minder gebruikt 
dan vroeger, omdat men overgestapt is naar de zaagmachine (Stihl). Dit gaat een stuk sneller. Ook 
een houwer wordt nog gebruikt. Het kappen van hout wordt soms samen en soms alleen gedaan. Er 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van de traditionele gezamenlijke arbeid (K. moshiro L. majoeri;
zie ook kader 4.1). bijvoorbeeld om bouwmaterialen voor een huis te kappen. 

Hout wordt onder andere gebruikt voor het bouwen van 
zeewaardige piaka’s zoals hier in Galibi

(Foto: C. de Jong)

(Tekening door: Grace Watamaleo)
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Hoewel houtkap hoofdzakelijk wordt gedaan door mannen, doen ook vrouwen aan houtkap. Zij 
houden zich vooral bezig met het kappen en verzamelen van brandhout, maar ook helpen zij hun 
mannen wel met het kappen van huismaterialen. Brandhout halen doen vrouwen altijd samen met 
andere vrouwen. 

Tabel 8.2 Soorten hout en gebruik
Surinaamse
naam

Kaliña naam Lokono
naam

Gebruikt voor

wane (zwarte 
en rode wane)

wonoe tete
loema

boten, bootmaterialen, meubels, woningbouw; 
is het beste hout, omdat het heel lang goed blijft 
(goede kwaliteit en zacht hout)

loksie kijerew boten, bootmaterialen; is hard en taai, en ook van 
goede kwaliteit

tonka ereyulu boten

basra locus kjere-oew bara
kaloebali

boten, meubels, woningbouw; een sterke 
houtsoort die lang meegaat

grofu olo of ierakobi boten, woningbouw

kasiri udu wewe; casilie-
wewe

boten

sopo udu aluku malie boten

pakoelie pakoeli zijspannen voor boten, meubels, boten; vrucht 
wordt ook gegeten

wanekwarie kware zijspan voor boot, meubels; is een wane soort

krapa krapa meubels, bootmateriaal (zijspannen)

bruinhart alawone huismaterialen, steel van bijl, elektriciteitspalen

pisi ajewe of ajewoe boten, bootmaterialen (zijspan), meubels

ceder samali japo koejali boten, houtsnijwerk; met name door marrons 
gebruikt

pariehout apoekoetja gebruikt voor het vervaardigen van pagaaien en 
voor pilaren van de huizen, en ook als souvenir

zwarte of rode 
kabes/mira
oedoe

wosji-wosji boten

kaw oedoe pagasa boten

foengoedoe of 
foengoe

kubesjine brandhout; goed voor bakken; gaat snel aan, niet 
gemakkelijk uit en geeft weinig rook

tapiriri brandhout voor vis drogen

tonolo-bipo brandhout voor vis drogen, ook om cassave en 
brood te bakken

soemaroeba sjimaroeba handwerk, souvenirs

poripo brandhout

purperhart
hout

oelapa voor de houders van de bijl en hamer. ook 
gebruikt als stamper, en verder voor het 
vervaardigen van meubels

letterhout paira bele koro voor het maken van de boog

kopie hout coebi-ie kaboekali boten en huismaterialen (woningbouw)

walaba parewe pilaren voor kampen en huizen, en voor 
dakbedekking, en elektriciteit palen

mapa (merki 
oedoe)

amapa houtsnijwerk; zacht en gemakkelijk te bewerken; 
geeft ook eetbare vruchten

soema-roeba houtsnijwerk; zacht en gemakkelijk te bewerken



Hoofdstuk 8: Gebruik van hout 83

Surinaamse
naam

Kaliña naam Lokono
naam

Gebruikt voor

ingi pipa oelemalie de bast wordt gebruikt om de tabak (k. talban) 
van de piay te rollen (het vloeipapier)

sjimili zeer harde, taaie houtsoort

bolletrie palata rubber winning; vruchten kunnen ook gegeten 
worden

alata oedoe alata wete huismaterialen

mirriehout mirrie woningbouw; komt overal voor

baboen hout waloesji om triplex van te maken (m.n. voor de 
woningbouw)

bebespoorhout moetoesji komt veel voor in galibi, zacht hout.

parwa hout koenapo boeraba brandhout

kankantrie koemaka voor multiplex

possentrie voor multiplex

Gebruiken en rituelen bij houtkap
Voordat men het bos in gaat om een boom te kappen, kunnen verschillende dingen worden gedaan. 
Een botenmaker uit Galibi doet het zo: “Eerst bidden tot Tamusi (God) en ook vasten, misschien

. Bepaalde 
houtkappers zeggen dat ze eerst praten met het bos, de bomen en moeder aarde, voordat ze aan het 
werk gaan. Soms slaat men eerst op de boomstam met een bijl, voordat men tegen de boom spreekt. 
Een ander gebruik is het op de grond sprenkelen van kasiri, suikerwater, gewoon water of bier.

Woningbouw

De Kaliña en Lokono maken van oudsher 
gebruik van verschillende materialen en 
houtsoorten die in het bos te vinden zijn om 
hun woningen te bouwen. Tegenwoordig 
geven veel mensen er de voorkeur aan om 
te werken met niet-traditionele materialen, 
zoals bakstenen, cement, en zinkplaten 
voor de dakbedekking. De traditionele en 
moderne bouwwijze hebben beiden voor- 
en nadelen. De traditionele kampen zien er 
voor toeristen mooi uit en zijn koel doordat 
de wind er doorheen kan waaien. Het plant- 
en houtmateriaal gaat echter minder lang 
mee en moet eerder vervangen worden dan 
bijvoorbeeld steen. Door het bouwen van 
vele woningen kunnen bepaalde houtsoorten 
en palmsoorten schaars worden. Een stenen 
huis is duurder, maar gaat langer mee en 
vermindert de druk op de natuurlijke hulpbronnen. Wat men ook regelmatig ziet, is dat iemand een 
stenen of houten huis heeft met een traditioneel kamp ernaast, waar men cassave maakt.

Als men een huis wil bouwen, vraagt men eerst toestemming aan God (L. Adajali; K. Tamoesji). Men 
vraagt of ze er mogen bouwen en of Hij ervoor wil zorgen dat alles goed gaat. Men moet die plek eerst 
rein maken: ‘Je spreekt tot de voorvaderen die er duizenden jaren gewoond hebben en vraagt of
alles goed mag gaan, goede oogst, geen ruzie, etc. daarna leeg je de kalebas op de grond. Daarna
kan je pas gaan bouwen.’

Bouw van een nieuw kamp (Erowarte) 
(Foto: C. de Jong)
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De traditionele woning van de inheemsen is 
een kamp; een open constructie op 4 posten 
met een hoekig dak van bladeren. 

De moederbalken (K. wakapoe) zijn de vier 
steunbalken (staande posten, verticaal) aan 
de zijkant. Deze worden gemaakt van walaba 
hout (K. parewe). Dan zijn er de waiplaten 
(K. soelapang); die komen horizontaal op de 
moederbalk te liggen. Deze worden gemaakt 
van ingi oedoe (K. omosé). De spara’s (K. 
ijarare) zijn de balken waar de dakbedekking 
op komt. Deze worden gemaakt van omosé 
hout. Deze houtsoorten gaan lang mee, en 
insecten houden er niet van. De nok (K. 
iretere), is de bovenste horizontale balk, en 
wordt ook gemaakt van omosé.

Voor de dakbedekking gebruikt men vooral pinabladeren (van de podosiripalm, K. wasai jare) of 
kumbu. De dakbedekking kan volgens twee systemen worden gemaakt: a) gevlochten; dan wordt 
het blad langs het midden dubbel geklapt en vastgevlochten; of b) geweven; dit kan alleen bij het 
pinablad, niet bij kumbu. Het blad wordt 
door het midden open gesneden, dubbel 
geklapt en vastgebonden. 

Men heeft 2 weken nodig om materiaal voor 
de balken te verzamelen. Het verzamelen 
van pinabladeren kost ongeveer 3 tot 4 
dagen. Dit is als de bouwer van het kamp 
het werk alleen doet. Als men in een 
majoeri systeem werkt, kan het sneller 
gaan (zie kader 4.1). Vooral bij het bouwen 
van een groot kamp werkt men bijna altijd 
met een groep. Om een kamp van 6 meter 
helemaal af te ronden heb je, als je het 
alleen doet, misschien een maand nodig. 
Met het majoeri systeem kost het zo’n 2 
weken.

De gebonden of geweven pinabladeren worden één voor één vastgemaakt aan de sparra’s. Hiervoor 
heb je kamina (K. sjimo) nodig, een bosliaan die gebruikt wordt als touw, en ook akekewa (K.). 
Kamina is genoeg te vinden in de omgeving van Erowarte. Voor de akekewa moet men naar Frans-
Guyana. De geweven bladeren worden verticaal gebonden, en de gesneden en gebonden bladeren 
worden horizontaal vastgemaakt. Toen er nog geen spijkers waren werd het hele kamp vastgemaakt 
met de akekewa.

Een kamp met pinabladeren kan over het algemeen vier tot zes jaar goed blijven. Men stookt in het 
begin een vuur onder het kamp, om met de rook de pinabladeren droog en sterk te houden, en om de 
insecten te verdrijven. 

Er zijn ook andere bladeren die gebruikt kunnen worden als dakbedekking, bijvoorbeeld de tasi en 
truli, palulublad en maripablad. Tasi en truli zijn bijna niet te vinden in het Beneden-Marowijne 
gebied. Palulu en maripa wel, vooral bij Galibi zijn deze veel te vinden. Bij palulublad wordt eerst de 
complete dakbedekking op de grond gemaakt, en daarna in zijn geheel op het dak geplaatst.

Constructie van een traditioneel kamp 
(Tekening door: C. de Jong)

Dakbedekking van gevlochten pinablad 
(Foto: C. de Jong)
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De zijkanten van een kamp kunnen (gedeeltelijk) worden dichtgemaakt. Men kan hiervoor de stam 
van de pinapalm (prasara) gebruiken. Deze wordt dan, afhankelijk van de dikte van de stam, in twee 
of vier stukken gesneden, als een plank. Dit wordt naast elkaar gespijkerd.

Men kan de “muren” van de kampen ook vlechten. Dit noemt men gollet. Hiervoor gebruikt men 
fungu udu (K. coebesjine) en ingi udu (omosé). Dat wordt in elkaar gevlochten.

Botenbouw

Het eerste deel van het maken van een boot (K. piaka) wordt in het bos gedaan en dit doet de 
botenmaker doorgaans alleen of met behulp van anderen. Nadat de boom is omgevallen wordt het 
bovenste gedeelte weggekapt en wordt er één blok gemaakt in de lengte van de boot. Daarna begint 
men met uithollen, dit gebeurt met een bijl, en dan holt men de boot verder uit met de purusai (soort 
handbeitel). Dan volgt de purure. Dit is om de boot van binnen glad (recht) te maken. Hierna wordt 
de boot omgedraaid en gelijk geschaafd met een tunupere (schaaf). Als laatst wordt de punt gevormd 
en de dikte van de boot gemeten met een handboor. Het werk in het bos duurt gemiddeld 3 weken. 

Daarna moet de gevormde boot naar huis getrokken worden om hem verder te bewerken. Dit gebeurt 
met behulp van het moshiro (majoeri)-systeem met tien tot vijftien personen van het dorp. Een 
botenmaker uit Erowarte: “Als de boom is omgehakt, dan kom ik terug naar mijn dorp, zoek een
paar mannen, want je hebt mensen nodig om je te helpen, om vervolgens na een week terug te gaan

Dakbedekking van palulublad 
(Foto: C. de Jong)

Huis met gollet wanden in Bigi Ston (links) 
en in Alfonsdorp (rechts)

Foto’s: C. de Jong
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om die boom naar de waterkant te slepen.” Van kleine ronde stukjes hout wordt op de grond een 
soort rails gemaakt en aan de boomstam wordt een touw gebonden. Op die manier kan het zware 
stuk hout naar de waterkant getrokken worden. Via de rivier wordt het vervoerd. Op de plaats van 
bestemming moet het hout weer naar boven getrokken worden.

Na het uithollen en schaven wordt er 
brandhout zoals poripo en kubesjine gezocht, 
om de boot uit te breiden door middel van 
vuur. “Door de boot te verhitten, wordt hij 
zachter en dan kan je hem uitrekken. Hoe 
groter de boom is hoe groter je boot zal 
worden” lichtte een bootmaker uit Erowarte 
toe. Dit branden doet men altijd heel vroeg 
‘s ochtends (rond 5 uur) en vaak helpen er 
een paar anderen mee. 

Dan worden de paja’s er op gezet. Een 
paja is een zijstuk die je aan weerszijden 
aan de uitgeholde boomstam bevestigt 
om de boot hoger te maken. Soms worden 
deze gekocht, maar paja’s kunnen ook 
zelf gemaakt worden van sjimaroeba,
pisi en krapahout. Na het plaatsen van 
de paja doet men teer aan de zijkanten, 
en op plekken waar de barsten zitten. 
Het wordt met katoen bedekt en daarna 
met een zinkplaat. De achterkant van de 
boot krijgt dan een spiegel (achterkant 
waaraan de motor bevestigd kan worden) 
(K. koeriala aseboete), gemaakt van 
basra locus of pereka. De boot krijgt ook 
een kiendie; een zijsteun. 

Brandhout

Men heeft speciale bomen voor brandhout, namelijk 
de soorten die echt lang blijven branden. Bijvoorbeeld 
foegoe, kwakoe hout, of poripo. Andere soorten die lang 
blijven branden zijn parwahout, en swit-bonki. Soms 
kapt men een boom om. Dan wordt de bast van de stam 
weggehaald. Dan wordt de boom droog en vallen de 
bladeren er af. Maar men verzamelt/sprokkelt ook hout 
dat op de grond ligt. Fruitbomen worden (in principe) 
niet gekapt als brandhout. Er wordt tegenwoordig ook 
minder hout gebruikt, omdat men tegenwoordig ook 
gas heeft om op te koken. Alleen voor bijvoorbeeld 
voor het bakken van cassave blijft men hout gebruiken 
vanwege de smaak, omdat het teveel gas zou verbruiken 
en omdat het simpelweg niet zou lukken. 

Kapitein Pané (Christiaankondre) legt de 
laatste hand aan zijn boot 
(Foto: E.R. Kambel)

Als de boot af is, wordt ze te water gelaten 
(Foto: E.R. Kambel)



Hoofdstuk 8: Gebruik van hout 87

Kader 8.1 Epekodono

Zoals bij de Omakano (zie kader 5.1) wordt er hard gewerkt om dit feest te organiseren. Naar dit feest toe 
is de voorbereiding 2 tot 3 jaren en soms langer. Er wordt enorm veel kasiri gemaakt, wel 10 tot 12 grote 
vaten en soms meer. “Dit is traditie, een feest met 4 of 5 vaten wordt niet gerekend tot Epekodono, je zal
belachelijk gemaakt worden.” De volgende voorbereidingen dienen getroffen te worden:

Het maken van verschillende klederdrachten voor de gezinsleden.
Verzamelen van kralen en andere sieraden
Vlechten van een aantal matapi’s (perser), manari’s (zeef) en woriwori’s (waaiers) ter bereiding van de 
cassave
Het aanleggen van een nieuwe kostgrond zodat er voldoende cassaveknollen zijn om de kasiri te maken, 
met voldoende zwarte patat.
Verzamelen van brandhout, alsook enkele ijzeren platen om de cassave te bakken.
Het maken van een nieuw, groot kamp waarin het feest gehouden zal worden.
Uitgehold hout en dierenvellen voor de sambura maken.
Karawasi’s moeten vernieuwd of aangevuld worden.
Er moet een ‘bank’ gemaakt worden, die de afbeelding van een kaaiman is (zie foto’s). Een dag voor het 
feest wordt deze kaaiman beschilderd en versierd.
Er moet gejaagd worden op de grote Anuwana, om hun donsveren, die de vrouwen gebruiken om deze te 
plaatsen op hun geknipte manen. 
Verzamelen van taboeloepo (zwarte vloeistof om het lichaam te beschilderen), alakoeserie (voor het gezicht) 
en koesoewe, om de haren rood te kleuren en hierop de donsveren te plakken.

Wanneer de kasiri bereid wordt, zal er een vrouw worden benaderd die de werkzaamheden hieromtrent 
coördineert. Zij zal op haar beurt anderen benaderen voor hulp. De middag voor aanvang van het feest worden 
de mensen die in de rouw zijn, beschilderd op hun borst, armen en rug met de zwarte vloeistof. De avond van 
het feest is hetzelfde als de vorige; rouwenden mogen niet dansen bij de sambura, wel bij de karawasi. In de 
ochtenduren worden restanten van de bezittingen verbrand en worden dezelfde handelingen gepleegd tot bij 
het plaatsnemen op de kaaiman.Het haar wordt geknipt door iemand die van te voren is benaderd voor deze 
dag. Na het knippen worden ze klaargemaakt en gekleed voor het feest. Op de grond staan naast de persoon 
die uit de rouw zal gaan, enkele dranken. Deze dranken worden verdeeld door degenen en helpers van de 
mensen die uit de rouw gaan. Wanneer ze gereed zijn, zal de sambura worden bespeeld en een speciaal lied 
is hierbij nodig. De mannen gaan achter de sambura staan en de uit de rouw gaande mensen worden door 
anderen begeleid naar de sambura. Er is dan geen karawasi meer. 

(voorgoed) afscheid genomen van de dode. Dit gebeuren is om de overledene gerust te stellen en om te 
zorgen dat ze niet boos zullen zijn op de familie en om de familie te beschermen. “Het is traditie van
de Kaliña maar het dreigt ook verloren te gaan. Grotendeels is dat te wijten aan beïnvloeding van de
verschillende evangelie gemeenten. Deze gemeenten verbieden de inheemsen om hun cultuur te beoefenen.
Anderzijds is het ook een duur evenement. Inheemsen zijn niet in loondienst en is dat wel zo, dan nog is het
niet voldoende. Het loon wat de doorsnee ambtenaar verdient is nog geen 200 euro per maand en hoe kan
je uitkomen hiermee, als het niet eens voldoende is om van te leven? Daarom moet men extra hosselen om
het geld bij elkaar te krijgen.”

Door: Georgette Kumanajare

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Een oude en een nieuwe moelé 
(Foto’s: C. de Jong)
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Houtsnijwerk

Hout wordt ook gebruikt voor houtsnijwerk, zoals een moelé.
Een moelé is een traditionele zitbank die door de Kaliña 
wordt gebruikt tijdens de beëindiging van een rouwperiode 
(Epekodono) feest waarbij de familieleden van de overledene 
op de bank gaan zitten. De moelé wordt traditioneel ook 
gebruikt bij de inwijding van een nieuwe kapitein. Deze 
moelé’s worden tegenwoordig ook gemaakt om als souvenirs 
te verkopen en als normale zitbanken. Er zijn verschillende 
soorten: 1) akalé-moelé; 2) katusie-moelé (zitbank in de 
vorm van een jaguar); en 3) anuwane- moelé (zitbank in de 
vorm van de koning aasgier). Men maakt gebruik van hout 
dat sterk doch zacht is, zoals cederhout. Het maken van een 
houtsnijwerk zoals de zitbank kost ongeveer een week tijd. 

Bij het houtsnijwerk wordt uit een boomstam eerst een blok 
hout gekapt. Dat wordt eerst van onderen bewerkt met een 
pururé (soort handbeitel die krom van vorm is). Daarna 

purusai, pururé, en
tunupere (schaaf) gebruikt, en als laatste wordt het geschuurd 
met een kele-kele (vijl).

Vroeger gebruikte men alleen materialen uit het bos om de gemaakte houtsnijwerken te beschilderen. 
Bijvoorbeeld de vrucht van de tabulupo boom. De vrucht werd geschild en geraspt in een kom (kalebas) 
en dan ontstond er een zwartachtig kleur. Dit mengde men met de zwartachtige kleur van de cassave 
bakpan (alinadu). Tegenwoordig gebruikt men meestal een stift. 

Houtkapgebieden

Niet op elke plaats kunnen dezelfde houtsoorten gevonden worden. Dit heeft niet per sé te maken 
met overmatig gebruik: bepaalde houtsoorten komen in sommige gebieden heel weinig voor of zelfs 
helemaal niet, omdat de grond voor die soorten niet geschikt is. 

De inwoners van Galibi halen hun hout in het bos dat 5-6 km achter het dorp ligt. Daar vindt men 
waardevolle houtsoorten zoals: tonka, ingi pipa, bruinhart, foengoedoe en paguli. Houtsoorten voor 
boten, zoals loksie, zijn ook te vinden bij Ulani (Kapasi). In de buurt van Babunsanti- Malipa is
de houtsoort sjimili veel te vinden. Voor houtsoorten zoals wane en loksie gaan de mensen uit Galibi 
naar de zijrivieren van de Marowijne aan de Franse kant zoals Maracam-kreek en Kuduwaw-
kreek (zie tekening, rechts).

Botenmakers uit Bigiston halen het hout uit de directe omgeving, vooral aan de zuidkant van het dorp, 
of aan de Franse oever. In de bossen van Prosperité, Frans Guyana, is veel pereka te vinden. Een 
botenmaker uit Erowarte haalt zijn hout vaak uit Atapiririe, een verlaten inheems dorp ongeveer 10 
minuten varen in noordelijke richting van Erowarte. Inwoners van Marijkedorp kappen hout in het 
bos van Marijkedorp en in de Wane Kreek. 

Houtvoorraad
Volgens een inwoner van Marijkedorp zijn in de bossen van het Beneden-Marowijne gebied aan de 
Surinaamse oever genoeg verschillende houtsoorten te vinden. De enige uitzondering is wanehout. 
De reden hiervoor is dat deze houtsoort door de vele houtkapbedrijven en individuen, waaronder de 
inheemsen zelf, (te) veel gebruikt is. “Wane is een zeer gewilde houtsoort en heeft de voorkeur van
inheemsen voor het maken van boten. Het drijft op het water en zinkt dus niet”, zei een informant 
uit Marijkedorp. Er zijn wel jonge wanebomen, maar dit is nu nog niet geschikt om gekapt te worden. 
In de omgeving van Erowarte is naast wane ook pisi schaars geworden. Beide soorten zijn alleen heel 
diep in het bos te vinden. 

Van de steel van een mauritius-palm 
worden ook andere meubels worden 
gemaakt, zoals een box voor baby’s 

(Foto: C. de Jong)
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Bepaalde andere houtsoorten zie je ook steeds minder of helemaal niet meer. Over het algemeen 
komen waardevolle houtsoorten niet meer dichtbij het dorp voor, maar dieper in het bos zijn ze 
meestal nog wel te vinden. Volgens een informant uit Marijkedorp komen letterhout, purperhart en 
groenhart weinig meer achter Marijkedorp voor. In het algemeen komt de kumbu (K. kumu) palm 
steeds minder dichtbij het dorp voor. Een nieuwe regel is dan ook dat de kumbupalm niet meer gekapt 
mag worden, omdat men de vruchten ervan wil kunnen blijven gebruiken (zie ook hoofdstuk 7). 

Op bepaalde plaatsen, zoals aan de overkant (Frans Guyana) zijn naast wane ook houtsoorten 
zoals loksi (K. kijerew) en samalijapo minder te vinden, omdat deze veel worden gebruikt voor 
huismateriaal. “Met name in concessiegebieden die al uitgewerkt zijn vindt je weinig waardevolle
houtsoorten meer. Ook op plekken waar veel kostgrondjes zijn, zijn weinig hout soorten meer te
vinden die gebruikt kunnen worden”, merkte iemand uit Marijkedorp op. 

Houtsoorten die veel gebruikt worden als brandhout zoals fungu udu (L. kubesjine) lopen in aantal 
terug. Ook tonolo bipo is steeds minder vaak te vinden, omdat deze houtsoort veel wordt gebruikt 
voor het drogen van vis.

Eigendom en beheer van de houtkapgebieden
Hoewel men zich realiseert dat bossen volgens de Surinaamse wet staatseigendom zijn, vindt men 
dat de bomen oorspronkelijk toebehoren aan alle inheemsen in het gebied. Althans, “De bomen zijn
van moeder aarde”, zei een informant, “maar de inheemsen mogen de bomen gebruiken, zoals ze
dat altijd gedaan hebben.” De bomen zijn collectief eigendom van de inheemsen, omdat ze in een 
collectief beheerd gebied, het bos, staan. Echter, zodra een boom is gekapt, wordt dit persoonlijk 
bezit van de persoon die het gekapt heeft om het te gebruiken of verder te bewerken. Als mensen 

Christiaankondre: “Soms laat een vrouw een hele boomstam omkappen door haar man zodat zij
een voorraadje brandhout heeft. Als een andere vrouw de boomstam tegenkomt mag zij niet zonder
medeweten van de eigenares hiervan gebruik maken.”

Houtvindplaatsen rond Galibi 
(Tekening door: S. Majarawai)
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Hout wordt in principe, en als de geschikte soorten te vinden zijn, gehaald in het bos achter het dorp 
waar men woont. Dit heeft vooral te maken met de afstanden tussen de dorpen omdat men er de 
voorkeur aan geeft dicht bij huis te blijven als dat mogelijk is. Desalniettemin mag iedere inheemse 
uit één van de acht dorpen, die op zoek is naar geschikt hout, overal binnen het Beneden-Marowijne 
gebied komen om hout te kappen voor eigen gebruik, zolang er toestemming is gevraagd aan het 
dorpsbestuur van het dichtstbijzijnde dorp. Bomen in het dorp, zoals de manjaboom en andere 
huisbomen, mogen niet zonder toestemming van de eigenaar gekapt worden.

Sommige dorpen (Marijkedorp, Alfonsdorp en Bigi Ston) hebben een houtkapvergunning (hkv) die 
door de staat is uitgegeven en op naam van het dorpshoofd staat. In het geval van Bigi Ston is het 
volgens de kapitein niet duidelijk in wiens handen de hkv momenteel is; het staat niet op de naam van 
het huidige dorpsbestuur. Maar men weet wel waar de grens van de hkv loopt: vanaf de overkant van 
Apatou tot bij de plaats Alumada (Aroemata kreek).

Kader 8.2  De houtkapvergunning (hkv) en gemeenschapsbos

In 1947 werd door het koloniaal bestuur een wet ingevoerd waarbij iedereen over een vergunning 
moest beschikken om hout te kappen in Suriname. Daarbij werd bepaald dat de vergunninghouder 
“de rechten van Boschnegers en Indianen op hun dorpen, nederzettingen en kostgronden” die 
binnen het concessiegebied vallen, moest eerbiedigen. Tevens werd opgenomen dat er voor 
inheemsen en marrons een speciale regeling zou komen voor het exploiteren van hout. Dit werd 
de houtkapvergunning (hkv). Volgens de wet werd deze vergunning uitgegeven “mede ten
behoeve van de leden van de familie van de vergunninghouder en van personen, welke kunnen
worden geacht tot zijn stam te behoren”. In de praktijk betekende dit dat de hkv op naam werd 
gesteld van het dorpshoofd. De vergunning werd verleend voor vijf jaren met de mogelijkheid 
van verlenging. Verlenging werd niet verleend als dit door de overheid “op grond van het
algemeen belang . . . niet wenselijk wordt geacht”. Binnen het hkv-terrein was het ook toegestaan 
bosbijproducten in te zamelen. Verder was uitdrukkelijk bepaald dat de hkv niet mocht worden 
overgedragen aan niet-Indianen of niet-bosnegers. Zie: art. 5 lid 1 van de Houtverordening (GB 
1947); artikel 9 lid 3 en art. 16 van het Houtbesluit (GB 1947, no. 94). 

In 1992 werd de Wet Bosbeheer aangenomen. Hierin werd aangegeven dat de hkv vervangen 
zou worden door “gemeenschapsbos”. In de wet wordt de volgende omschrijving gegeven 
van gemeenschapsbos: “Bosgebieden die gelegen zijn rondom gemeenschapsgronden en die
ten behoeve van in dorpen en nederzettingen wonende en tevens in stamverband levende
boslandbewoners als gemeenschapsbos zijn aangewezen en welke dienen ter voorziening
in de eigen behoefte aan voedingsmiddelen en bosproductie, alsmede ten behoeve van
mogelijke commerciële houtbenutting, inzameling van bosbijproducten en ontginning voor
landbouwdoeleinden.” (Wet Bosbeheer, artikel 1 sub o). Er is echter speciale wetgeving (een 
staatsbesluit) voor nodig om de gemeenschapsbossen in te stellen. Tot nu toe is die wetgeving er 
niet gekomen. Tot die tijd blijven de hkv’s bestaan. 

Zowel de hkv’s als de gemeenschapsbossen gaan er van uit dat het bos aan de staat toebehoort. 
De inheemsen en marrons krijgen slechts voor een bepaalde tijd toestemming om het bos voor 
bepaalde doeleinden, namelijk houtkap, verzameling van bosbijproducten en landbouw te 
gebruiken. De overheid kan deze toestemming weer intrekken wanneer het dit wenselijk acht. 
Verder is het zo dat het de overheid is (de minister van Natuurlijke Hulpbronnen) die de gebieden 
aanwijst. In de wet is geen enkele vorm van inspraak van de gemeenschappen geregeld bij het 
vaststellen van de grenzen van de gebieden. In het geval van de hkv’s zie je dan ook dat het hkv-
terrein soms vele kilometers verwijderd is van het dorp en van het gebied waar men traditioneel 
gebruik van maakt.

(Bron: E.R. Kambel en F. MacKay, De rechten van inheemse volken en marrons in Suriname,
KITLV Press, Leiden, 2003.)
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Alfonsdorp en Marijkedorp hebben hun hkv’s beiden in het gebied van Wanekreek, hun oorspronkelijk 
woongebied. In het geval van Marijkedorp loopt de hkv van Atapiriri naar boven tot aan de Wane 
Kreek.

Kappler had reeds toestemming gegeven aan de mensen in de Wane Kreek om gebruik te maken 
van het hout daar om boten en huizen van te maken (zie ook hoofdstuk 1 over de uitgifte van Albina 
aan Kappler). In 1983 is deze vergunning op papier gezet, en op naam van de toenmalige kapitein 
Watamaleo van Marijkedorp. In die tijd woonden er nog maar weinig mensen in Alfonsdorp en had de 
kapitein van Marijkedorp het gezag over hen. Later kreeg Alfonsdorp een eigen kapitein en toen heeft 
de kapitein van Marijkedorp de hkv in tweeën gedeeld en de noordelijke helft werd aan Alfonsdorp 
gegeven. Toen lag het dorp al op zijn huidige plek.

Tussen Marijkedorp, Alfonsdorp en de hkv’s van Marijkedorp liggen twee andere hkv’s die op naam 
staan van een Marronkapitein. De eerste is kapitein Adauwna van Negerkreek nabij Alfonsdorp. 
De tweede is kapitein Tanoe van Bilokondre (tussen Marijkedorp en Pierrekondre). Zij zijn 
overeenkomsten aangegaan met commerciële houtexploitanten. Hoewel deze plaatsen geen kapiteins 
meer hebben, wordt aangenomen dat deze overeenkomsten nog steeds geldig zijn, en er wordt nog 
steeds gekapt daar. Bij het demarkeren van het Beneden-Marowijne gebied is gebleken dat deze niet-
inheemse hkv’s binnen het oorspronkelijk inheems gebied vallen, en men hoopt dat deze vergunningen 
ingetrokken zullen worden.

De kaart uit 1956 waarop de verschillende hkv’s staan aangegeven. Tussen de hkv van Alfonsdorp en 
Marijkedorp (in oranje) stroomt de Wanekreek, de grens van het Wanekreek Natuurreservaat is groen.
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Pariehout wordt gebruikt voor het vervaardigen van pagaaien 
en voor pilaren van de huizen, en ook als souvenir 

(Foto: K. Neke)
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Hoofdstuk 9  Duurzaam gebruik van de natuur

De juiste balans tussen mens en natuur

Volgens de Kaliña en Lokono is alles op aarde, ook dingen die westerlingen als niet-levend aanmerken 
zoals stenen, klei en water bezield en met elkaar verbonden. Alle diersoorten, plantsoorten, vissoorten, 
maar ook stenen, kreken en rivieren, hebben een geest die hen beschermt en waar je als mens rekening 
mee dient te houden. Zie bijvoorbeeld kader 9.1 over de marakasteentjes (K. tawono). Het bewaren 
van een juiste balans tussen mens en natuur is van groot belang. Als deze balans verstoord wordt, 
door verkeerd of overmatig gebruik kan dit nadelige gevolgen hebben, zoals ziektes, ongevallen of 
tegenslag.  De sjamaan, die bij de Kaliña piay wordt genoemd en bij de Lokono semechichi, speelt 
een belangrijke rol bij het bewaren van de balans. Hij (of zij) is de persoon die in contact staat met de 
geestenwereld en die in staat is om via zijn beschermers of hulpgeesten (K. jakoewa’s) te achterhalen
of iemand verkeerd heeft gehandeld of een fout heeft gemaakt. Hij treedt dan als tussenpersoon op 
om met behulp van deze jakoewa’s vergiffenis te vragen voor de begane overtreding. 

De regels die kunnen worden overtreden kunnen verdeeld worden in twee hoofdregels:

1. Vermijd de jonge exemplaren
2. Gebruik alleen wat je nodig hebt.

Daarnaast zijn er bepaalde dieren en vissen die nooit gedood of gevangen mogen worden; bomen die 
niet gekapt mogen worden en gebieden waar men niet mag komen. Deze regels zorgen er voor dat de 
balans tussen mens en natuur niet uit evenwicht wordt gebracht. Anders gezegd, het stelt de inheemse 
gemeenschappen in staat om duurzaam, generaties lang, gebruik te maken van de omgeving om hen 
heen.

In dit hoofdstuk worden eerst de twee hoofdregels beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van de 
uitspraken van jagers, landbouwers, vissers en andere informanten. Vervolgens wordt een overzicht 
gegeven van de soorten die niet mogen worden gedood en de gebieden die men vermijdt. Tenslotte 
wordt beschreven hoe de regels worden gehandhaafd en overgedragen aan de jongere generatie.

Kader 9.1 Marakasteentjes

Interview met Albertus Sehoe, piay te Langamankondre

“De maraka is gemaakt van kalebas (K. kwai). In de
maraka heb je steentjes (K. tawono), de steentjes zijn niet
gemakkelijk te vinden, alleen een piay kan ze vinden.
De steentjes zijn meer te vinden te Yalimapo. Ze zijn niet
gemakkelijk te zien. Alvorens de sjamaan de steentjes gaat
zoeken piayt hij eerst. De akele (geest van de steentjes) wijst
aan de piay waar hij de steentjes kan vinden. De maraka
steentjes behoren toe aan de toena gele (de watergeest).
Deze toena gele wordt ook jouw jakoewa (beschermgeest).
De akele van de steentjes leert je ook liederen  zingen. Hij
wordt je beschermer (ajakodote). De liederen die de jakoewa
je leert heten toenagere walere (watergeestliederen).”

“De maraka mag niet uitgeleend worden. Pas als de eigen-
aar overleden is mag het uitgeleend worden of afgegeven
worden aan een andere sjamaan of aan de vrouw van de
sjamaan als zij dat wilt. De maraka zit in een jamatoe (koffer)
en niemand anders dan de sjamaan mag erin. Hierin zit ook
zijn sigaar (oelemalie) en andere benodigheden.”

Interview door: S. Oeloekanamoe en S. Majarawai

Piay Alfons Nasja uit Galibi 
met zijn maraka 

(Foto: Runningman)
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Regel I Vermijd jonge exemplaren

Jagen en vissen

“Als de jager ziet dat een wild langzaam rent of helemaal niet beweegt, kan het zijn dat het
een wijfje is die vol is, dan schieten we die niet” (Christiaankondre)

“Per ongeluk als je een pingo schiet die een kleintje heeft op dat moment, doe je alle moeite
om de baby in leven te houden. Zowel als het nog in de baarmoeder was, als wanneer
het al geboren is. Dan neem je het dier mee naar huis. Het is een manier om de dieren te
beschermen. Omdat als je die moeder gaat schieten je de volgende keer minder kleintjes
hebt. Meestal schiet men de ouderen, die zijn groter en trager.” (Pierrekondre)

“Wij laten de kleintjes met rust en kiezen de oudsten uit de groep en drie of twee ervan”
(Alfonsdorp)

“De persoon wordt er op gewezen dat het verkeerd is om bepaalde handelingen te plegen,
bijvoorbeeld het nodeloos schieten van jong wild of kleine vogels”. (Marijkedorp)

“Jong wild wordt niet geschoten, maar als het dier vol is, is dat twijfelachtig omdat de
jager in eerste instantie niet kan waarnemen dat zo’n dier vol is” (Marijkedorp)

“Kleine aapjes worden niet geschoten. Het is zinloos.” (Marijkedorp)

“Ik leer mijn jongens altijd dat ze geen kleine duim-netten moeten gebruiken [netten met
kleine mazen], ik gebruik altijd 2 of 3 duim-netten, dan kan je geen kleine vissen vangen”
(Erowarte)

“Als de vis klein is en hij leeft nog, dan gooi ik die vis weg, maar als de vis al dood is dan
neem ik die vis mee” (Erowarte)

“Men doet tegenwoordig ook niet meer aan koetin, een vismethode die vroeger het meest
gebruikt werd. Dit was een smal net met heel kleine mazen, die men aanzette op bepaalde
visgebieden langs de kust op de modderbanken, en met de vloed kwamen er dan allerlei
soorten vissen naar binnen, die met eb niet meer konden ontsnappen. Hierdoor gingen de
vissen die men niet nodig had en ook kleine vissen dood.” (Christiaankondre)

Planten en bomen

“Je mag niet een te kleine boom kappen, die minder dan veertig centimeter is [in diameter].”
(Marijkedorp)

“Ook houtsoorten die pas aan het groeien zijn mag je niet kappen. Het moet beschermd
worden.” (Christiaankondre)

“Om ervoor te zorgen dat de warimbo niet opraakt, worden de warimbostengels een stukje
boven de grond afgesneden.  Sommigen snijden het 2-3 cm boven de grond, anderen op
ongeveer 15 cm, in ieder geval niet helemaal gelijk met de grond. De wortels blijven dan in
tact. Na een bepaalde tijd groeien deze wortels weer uit tot een hele warimbo. Bovendien
mogen de planten niet gekapt worden als ze nog jong zijn, want dan moet het nog groeien”.  
(Erowarte)

“Men moet [bomen] niet zomaar afkappen en verbranden, vooral de jonge planten niet”
(Langamankondre)
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Regel II Gebruik alleen wat je nodig hebt

Jagen en vissen

“Als je veel vis hebt gevangen, en je gaat
weer [opnieuw vissen], vindt men dat je
gierig bent, je zal niets vinden. Je kan het
niet verwerken, dus het is verspilling”
(Pierrekondre)

“Een pingo is een groot bosvarken. Als je
ver weg bent om te jagen, kan je er maar
één schieten, want meer kan je niet dragen,
dus het is zinloos om er meer te schieten”
(Alfonsdorp)

“Ook dieren die niet eetbaar zijn, bijvoor-
beeld de djindjamaka [boomstekelvarken,
K. melejoe] worden niet geschoten. En
dieren die hoog in de bomen leven en
moeilijk zijn om te schieten. De reden is dat
ze soms vastblijven en het kan ook moeilijk
zijn voor de jager als hij moet klimmen”
(Christiaankondre)

“Als je weet dat je het niet kan sjouwen,
schiet niet veel [want je gaat] het dan
zomaar achterlaten” (Christiaankondre)

“Je bent bijvoorbeeld alleen in het bos en je
ziet een troep [bosvarkens] aankomen en
je schiet ze af terwijl je weet dat je het niet
kan sjouwen. Desnoods schiet je maar één
of twee, of hoeveel je gaat kunnen, want als je meer schiet dan bederven ze voor niets in het
bos en de nachtroofdieren gaan eraan” (Christiaankondre)

“De inheemsen weten uit principe hoeveel wild ze schieten. Ze houden rekening met de afstand
vanwaar ze het moeten dragen. Het is één of twee dieren. Het zijn meestal niet-inheemsen die
in een bepaald gebied jagen en lukraak schieten. Het zijn deze buitenstaanders die ook vis en
wild uitroeien” (Marijkedorp)

“[Je mag] niet uit plezier schieten en het wild laten liggen” (Marijkedorp)

“Ik schiet wat ik nodig heb als voedsel. De inheemsen schieten wild om te leven, maar niet om
uit te roeien” (Erowarte)

“Sommige jagers passen bepaalde geheime kennis toe om een goede vangst te verzekeren,
bijvoorbeeld door bepaalde planten te gebruiken (...). Maar, je mag de kennis niet te vaak
gebruiken, en ook niet om teveel te schieten, bijvoorbeeld als je voor verkoop wil gaan jagen.
Het is alleen voor wat je nodig hebt. Anders keert het zich tegen je. Je kan jezelf kappen, of
je raakt verlamd. Je moet het zuiver gebruiken. Bovendien is de regel dat je het altijd eerst
moet proberen met je eigen geluk, voordat je die kennis inschakelt. En als je meer wil dan
wat je vantevoren bij het prepareren (...) hebt bepaald, moet je het ook op eigen geluk doen.”
(Alfonsdorp)

“De jager schiet het nodige, hij respecteert de natuur”. (Christiaankondre)

Kader 9.2 Het gebruik van neku

Neku is één van de planten die gebruikt kunnen 
worden om vissen te bedwelmen. Het gebruik is 
aan strikte regels gebonden (zie hoofdstuk 6).

“De inheemsen weten precies hoeveel neku
nodig is. De methode wordt alleen toegepast
in kleine kreekjes, of een zijkreekje, en alleen
dat deel wordt bedwelmd. De grote kreken
zijn te groot. Want als je al die vissen doodt,
wat ga je dan morgen eten? We hebben wél
regels!” (Bigi Ston)

“...maar ook de kleine visjes gaan dood,
daarom gebruiken wij het niet meer”.

“Wij gebruiken geen neku, en ook de zeer
giftige koenami niet. Als men het toch doet,
wordt er met de overtreder gesproken, hij
wordt op het matje geroepen en er wordt
meer informatie doorgegeven om toch
het volgende visseizoen te redden voor de
gemeenschap.” (Alfonsdorp)

“Het gebruik van de neku is eigenlijk
verboden, met als doel ervoor te zorgen,
dat de vis niet opraakt of niet uitsterft.”
(Christiaankondre)
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Planten en bomen

“Daarnaast mag er niet nutteloos worden opengekapt. De grond moet daadwerkelijk
bewerkt worden” (Marijkedorp)

“[Hout]soorten die je niet kan gebruiken, mag je niet zomaar kappen” (Bigiston)

[over houtkap] “Ik gebruik alles, tot de restjes van het hout. De restjes bespaar ik om
muskieten ermee te verdrijven [met de rook]” (Christiaankondre)

“Je mag niet zomaar hout kappen, dat je niet gaat gebruiken en je mag niet alles omkappen,
want dan hebben we straks niets meer.” (Christiaankondre)

“Het zou goed zijn om bepaalde (verschillende) houtsoorten die wij kappen opnieuw te
planten, zodat het niet opraakt.” (Christiaankondre)

“Als wij dan niet aan de regels houden, als wij maar kris-kras alles kappen dan is de kans
groot om bepaalde houtsoorten kwijt te raken.” (Christiaankondre)

“Soorten die ik niet kap zijn houtsoorten die ik niet gebruik en andere houtsoorten bespaar
ik voor andere doeleinden”. (Christiaankondre)

“Er zijn regels ja, je mag niet alles uitroeien zonder dat je rekening houdt. Het moet juist
beschermd worden en we moeten weten om te gaan met het bos, wij als inheemsen”
(Christiaankondre)

“Natuurlijk zijn er regels. Eén van de regels zegt, je mag een boom of plant niet zomaar
omhakken. Je moet het echt beschermen en behouden”. (Christiaankondre)

“Je mag niet zomaar hout kappen, zonder dat je er van gebruik gaat maken, ook de Kumbu
palm (K. kumu) mag tegenwoordig niet gekapt worden, omdat het tegenwoordig minder
wordt.” (Christiaankondre)

“Kattensnor, is een plant met medicinale werking, die mag je niet zomaar plukken”.
(Marijkedorp)

“Men mag bepaalde houtsoorten bijvoorbeeld de kumbupalm niet meer kappen voor
pinabladeren om kampen te bouwen, omdat dit dan bijna niet meer is, vandaar dat men
ook tegenwoordig is overgestapt naar zinkplaten dak over het algemeen.” (Bigi Ston)

“Men mag bepaalde houtsoorten niet kappen bijvoorbeeld de manjaboom en andere
huisbomen, dus bomen in het dorp, deze mogen niet zomaar gekapt worden. We hebben
de bomen nodig voor zuurstof, ook voor de schaduw en de vruchten voor voeding, dus we
moeten ze juist onderhouden en proberen te beschermen.” (Christiaankondre)

Speciale soorten

Hierboven is gezien dat het overmatig of onnodig gebruik van dieren, vissen of planten, of van jonge 
exemplaren volgens het inheems gewoonterecht verboden is. Daarnaast zijn er bepaalde dieren 
en planten die helemaal vermeden worden. Dit zijn onder andere tapijtslangen, zeeschildpadden, 

ls je hem dood maakt terwijl je
weet dat het de tapijtslang is, dan gaat zijn geest je achterna zitten, en je hele familie uitroeien”.

Ook zeeschildpadden vallen in de categorie van dieren die niet mogen worden gedood. Elk jaar komen 
er vier soorten zeeschildpadden eieren leggen op de zandstranden aan de zee en in de monding van de 
Marowijnerivier. Er zijn vier soorten zeeschildpadden:



Hoofdstuk 9: Duurzaam gebruik van de natuur 97

1. Kadaroe (Sr. krapé) 3. Kawana (Sr. aitikanti, leather back)

2. Koelalasjie (Sr. warana) 4. Karet

Volgens een informant is er ook nog een vijfde soort schildpad, deze heet de walala. Deze soort komt 
meer in de wateren van Brazilie voor. Hij is kleiner dan de koelalasjie, heel klein net als een gewone 
schildpad.

De zeeschildpadden worden niet gedood omdat men gelooft dat de grootvader (beschermgeest) van de 
zeeschildpad boos zal worden en degene die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, of zijn familieleden, 
ziek zal maken.

Er zijn ook soorten die niet gedood worden simpelweg omdat ze niet eetbaar zijn (zoals de bosrokoman, 
K. tamajakoe, een giftige vissoort), omdat men het niet als voedsel beschouwt (hagedissen, krab 
dagu’s, aasgieren), of omdat het te klein is (te weinig vlees bevat) en dus als verspilling wordt gezien 
(kleine aapjes, kleine vogeltjes). Slangen worden wel gedood, met name gifslangen, maar niet gegeten. 
Tenslotte hebben ook veel mensen een persoonlijke afkeur (treef) voor bepaalde soorten, deze worden 
dan niet gedood.  

Er waren twee zusters. Hun ouders hadden een grondje voor ze gekapt. Ze moesten het gaan beplanten. Ze 
gingen elke dag naar het bos en brachten kasiri mee. Maar niemand wist wat ze in het bos deden. Op een dag 
is hun broer gegaan om te kijken hoe ver ze al waren met planten. Hij zag dat er niets was gebeurd. Ze deden 
niets. Hij vroeg zich af waarom ze dan naar het bos gingen. Wat deden ze in het bos? Hij besloot de meisjes 
te loeren. Op een dag hoorde hij ze schreeuwen: “aloewa loewa”. De broer was in een boom geklommen en 
hij zag dat er een tapir kwam. Toen de tapir dichtbij de meisjes was gekomen veranderde hij in een man. 
Hij bedreef de liefde met die meisjes. Toen is de broer boos geworden, hij is naar huis gegaan en heeft aan 
z’n ouders verteld dat z’n zusters niets deden in het bos. Ze hebben de meisjes toen weggestuurd naar een 
andere familie. De broer is teruggegaan naar het bos en heeft toen ook geroepen wat de meisjes riepen. Toen 
is de tapir gekomen. De broer heeft de tapir toen doodgeschoten. Hij heeft vervolgens het geslachtsdeel van 
de tapir gekookt en aan zijn zusters gegeven om te eten. Hij vroeg toen of ze het lekker vonden. En ze zeiden 
ja. Hij vertelde ze toen dat het die tapir was wat ze hebben gegeten. Toen zijn ze zo verdrietig geworden, 
ze hebben toen een koro (waterkruik) genomen en zijn naar de rivier gegaan. Ze wilden weggaan, want ze 
voelden zich boos en verdrietig. Toen vroeg de ene zuster aan de andere: “wat zou je willen zijn?” De ene zei: 

gegaan met hun kruiken. En toen de mensen naar de meisjes gingen zoeken zagen ze de kruiken. En het 

iririgoela) of zeekoe (K. jalawa) eten. Men gelooft dat deze 
twee dieren vroeger mensen waren. En als je in het water zou vallen, zouden ze je komen helpen. Men heeft 
eerbied voor deze dieren. Daarom eten de inheemsen deze dieren niet. 

Door: Georgette Kumanajare

gevangen of gegeten door de inheemsen
(Foto’s: C. de Jong  en K. Neke)
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Voor zowel de Kaliña als de Lokono geldt dat de volgende bomen nooit gekapt mogen worden:

De takini
De kankantrie (K. kumaka)
De uremari of urewari
De kwasini (boskatoen)

Waar deze bomen groeien worden geen kostgronden aangelegd en men vermijdt de plaatsen, vooral 
waar er veel zijn. De takini en de uremari spelen een belangrijke rol bij het sjamanenwerk. Het sap 
van de takini wordt gedronken en van de bast van de uremari wordt de sigaar gemaakt die de sjamaan 
gebruikt tijdens zijn sessies (zie kader 9.3):

“Boomsoorten als de takini, kwasini en kumaka worden niet zomaar gekapt, omdat deze
boomsoorten gevaarlijk kunnen zijn, als men ze niet weet te hanteren.” (Christiaankondre)

“De oeremari wordt niet gekapt. Er wordt een trap of stellage gemaakt rondom de boom en
op een bepaalde hoogte wordt de binnenkant van de boombast als een boekrol weggehaald
en daar wordt de vloei van gemaakt, een soort sigaar of pijp, die alleen voor de piayman
bestemd is. Normale mensen kunnen het niet roken, het is een zware dosis, als drug, alleen
de piayman kan er wel tegen. Hij raakt wel in een soort trance.

“De takiniboom wordt ook niet gekapt. Wel maken [de piays] een kerf in de bast, waar een
soort vloeisel of melk uitkomt, dat opgevangen wordt met katoen en bladeren op de grond.
Dit wordt in een kalebas gedaan. Iemand die voor het eerst een piayman wordt drinkt dit
en hij raakt in een soort trance. Er komen dan geesten op hem af die hij moet verslaan.
Het is een soort inwijding. De takini is een heel giftige boom (voor mensen en dieren) en
er zitten veel geesten in.  Alleen de piayman gaat niet dood van het gif omdat hij een geest
heeft die hem beschermd. Daaruit blijkt dus of iemand een echte piayman is of niet, het is
een soort test. Want iemand die geen piayman is, gaat er dood van.” (Langamankondre)

“De takini, kwasini, kumaka en oerewarie worden niet omgehakt omdat het van generatie
op generatie is doorgegeven en er is verteld dat er boze geesten in deze bomen leven en als
je die boom toch omkapt, zal die geest je kwaad doen.” (Langamankondre)

•
•
•
•
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Kader 9.4 “Piay worden is een roeping”

Theodorus Sabajo uit Bamboesi vertelt hoe hij piay is geworden: 

Een gevoel alsof ik dronken was

“Ik had de leeftijd van 45 jaar toen ik een gevoel kreeg alsof ik dronken was terwijl
ik niet gedronken had. Op die zekere dag .... kreeg ik het gevoel alsof ik wilde
schreeuwen of wegrennen, ik was in trance geraakt. Mijn ouders hadden toen een
medicijnman gebracht om te kijken wat er met mij aan de hand is. Die man had
zijn maraka en oelemarie  [sigaar] meegenomen. Hij pakte mijn haar vast en in
het midden van mijn hoofd bond hij een stukje geweven katoen. Hierdoor kwam
ik tot rust. Hierna begon hij met zijn maraka en oelemarie op mij te werken. Hij
zei toen dat de geesten van de mensen die daar woonden bij het Ricanaugebergte
[waar ik vroeger als kind veel speelde] mij wilden om iets goeds voor hun te doen
zoals een medicijnman dat doet. Er waren goede en slecht geesten op mij en de
slechte geesten moesten uitgedreven worden en de goede moest ik behouden om
mensen te helpen. (...)”

“Een andere keer toen ik hetzelfde gevoel kreeg was tijdens een optocht in
Brokopondo van Marrons en Inheemsen in verband met een 1 juli viering [dag
der emancipatie]. Ik was helemaal op z’n traditioneel gekleed. Ik liep samen met
een andere man voorin, ik had een maraka in mijn hand en de andere man had
een sambura. Tijdens het lopen kreeg ik hetzelfde gevoel zoals de eerste keer.
Ik kreeg hulp van iemand uit de groep die wel wat af wist van slechte geesten.
Thuis aangekomen beefde ik van de koorts dus de slechte geest had de overhand
genomen. Toen dat gebeurde kwamen er drie piaymannen om de ceremonie voor
te bereiden zodat ik een medicijnman kon worden. Het was een proces van drie
maanden.”

De inwijding

“Ik moest een eigen bank hebben, drie oelemarie’s, een maraka, een pagara [korf],
tabak water en takini. Er moest de hele dag gedanst worden met sambura en
’s avonds met maraka. De laatste dag waren de grootmeesters van de piay’s
aanwezig. Ik moest plaatsnemen op mijn bank en toen zeiden ze mij dat ik vanaf
die dag vier ogen heb en dat ik alleen goede dingen moest doen, ook al zou iemand
mij vragen om iets slechts te doen moest ik het niet doen. Ook persoonlijk moest
ik geen water op de grond gooien of tabak aanraken om iemand kwaad te doen
uit haat, anders ga ik mezelf kwaad doen en dan zullen de verantwoordelijkheden
voor mezelf zijn.”

Het is een roeping

“Zo begon ik mensen te helpen met hun ziekten. In het begin moet je jezelf
aanpassen aan de verschillende soorten ziekten, vooral bij de niet Inheemsen. Bij
goed voorbereidingswerk gaat het wel. Het belangrijkste is dat je de verschillende
goede geesten moet roepen om je bij te staan. Daarom zei ik dat het niet wordt
overgedragen van vader naar zoon maar dat het een roeping is.”

Interview door: H. Zaalman en H. Galgren
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Heilige en speciale plaatsen

Binnen het inheems gebied van de Beneden-Marowijne zijn er bepaalde plaatsen die gelden als 
heilige of spirituele plaatsen. Deze gebieden worden ofwel helemaal vermeden, of er wordt alleen 
overdag, maar niet ‘snachts gejaagd of gevist, of ze kunnen slechts betreden worden door piays 
(bijvoorbeeld waar de takiniboom groeit, zie kader 9.4). In tabel 9.1 wordt een overzicht gegeven van 
deze plaatsen.

Kader 9.5 Takini atjoeloe enenenbo (de takini sjamaan)

Interview met Albertus Sehoe, piay te Langamankondre, over het gebruik van takini door de piay.

De takiniboom

“Je mag de takiniboom niet alleen (zonder anderen) benaderen. .... Een boom mag maar één
keer gebruikt worden. ....Een gebruikte boom heeft geen kracht, het heeft geen goede geesten
meer, alleen slechte geesten....”

De opleiding tot piay

“Wanneer de dagen van het vasten zijn aangebroken brengt de leider je naar de (takini)boom.
De leider praat met de boom voordat hij bast begint te kappen om sap eruit te krijgen. Een
avond ervoor wordt er eerst gepiayt zodat alles goed kan gaan. De leider vangt het sap op met

(bij de boom) om te drinken. Bij terugkeer thuis geeft de leider je het sap om te drinken. Dan
trek je je gelijk terug in de tokai of trance hut. De leider moet bij je zijn. Je krijgt één of twee
glazen te drinken. Na een paar minuten komen de jakoewa op je af, de goede geesten. Je hoort
van de leiders dat het de jakoewa zijn. Vanaf dat moment blijf je in de tokai voor een week.
De hele dag, elke dag is het leren zingen en hoe je de maraka moet bespelen. ’s Avonds kom je
dan in trance. De leider zegt aan zijn jakoewa dat hij iemand opleidt. Je leert van de jakoewa
hoe je moet praten, hoe je de stem moet veranderen. Dit komt vanzelf, van de jakoewa leer je
veel, hoe je een zieke moet genezen, hoe je de jakoewa’s moet oproepen. De liederen die worden
gezongen heten de aremi liederen.”

“’s Morgens wordt de nieuwe sjamaan naar de waterkant gebracht. De leider heeft de maraka
in zijn hand en zingt de aremi liederen. De ceremonie, het feest  begint. De nieuwe sjamaan
krijgt het sap van de tabak om te drinken. Na dit gedronken te hebben (het drinken van het sap
heet tame-atjoeloe) gaat men door met het drinken van de twee soorten kasiri: de gekookte
en de gebakken. Dit wordt gedaan om het lichaam als het ware te reinigen, de ziekte moet
uit je lichaam. De kasiri wordt gedronken om de tabaksap die als eerste gedronken is, te
verwijderen. Hij moet overgeven, het moet uit je lichaam gaan. De sjamaan gaat ’s nachts in
trance. Hij roept de goede geesten om de slechte geesten te verjagen. Hij moet ervaring opdoen
en dit krijgt hij van de jakoewa’s.”

Takini als medicijn

Dit is dan zijn medicijn. Hiermee moet hij ook andere mensen helpen die ziek zijn, mensen die
bij hem komen aankloppen voor beterschap. Als een zieke bij de sjamaan komt dan gaat de
sjamaan in trance. Hij vraagt aan zijn patiënt wat er aan de hand is. Hij moet ervoor zorgen
dat z’n patiënt beter wordt. Door tot de jakoewa’s te praten kan je de patiënt genezen want de
jakoewa’s leren je hoe je de patiënt moet genezen. Terwijl je in trance bent vertellen ze je wat
er kan gebeuren. De jakoewa’s beschermen de sjamaan. Als iemand ziek is kan de sjamaan de
zieke een beetje takini sap (takini atjoeloe) geven om te drinken.”

“Een vrouw kan ook een sjamaan worden. Niet omdat ze een vrouw is kan ze dat niet worden.
Als ze maar de jakoewa’s heeft om mensen te genezen want daar gaat het om.”

Interview door: S. Oeloekanamoe en S. Majarawai
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Tabel 9.1 Speciale gebieden/gebieden waar men niet mag komen
Naam Opmerkingen

Omgeving Galibi/Marowijnerivier

Kumakande Gebied bezet met kankantriebomen. “Er zijn gebieden die niet gebruikt worden,
die ongeschikt zijn voor de inheemsen. Als het gebied bezet is met kankantrie
bomen. Deze boom wordt gerespecteerd, anders kan je ziek worden.”

Kwasjini Oende Boskatoenboom.

Panato In Frans-Guyana.

Korotoko yume In de buurt van de Wanekreek. Betekent “koning der hanen”. Men zegt dat er 
daar een geest te zien en te horen is in de vorm van een grote kip of haan. Wordt 
overdag wel gebruikt, maar savonds minder. Is gevaarlijk. Er zijn watergeesten, 
monsters en dergelijke.

De kreek 
Marakam

In Frans-Guyana. 
“Dit is een hele diepe zijtak van de Beneden-Marowijnerivier, men zegt als men
daar vist dat de netten gezonken worden door een watermonster.”
“Men had mij gezegd dat het gevaarlijk was om te vissen omdat het water daar
draait met een grote snelheid zodat je niet kan vissen. Je kan daar alle vissoorten
vinden die in de zee voorkomen. Waarom? Men zegt dat toen God de aarde onder
water liet lopen (watervloed), er zeevissen zijn achterbleven daarom zijn er tot
nu toe zeevissen in deze kreek. Anderen zeggen dat er een tunnel is vanuit de zee
naar de kreek. Maar ik ga niet daar vissen, ik heb gezien dat het gevaarlijk is”

Sek’seki sabana Bij Oetapo. Wordt niet gebruikt als jachtgebied. Het is een drijfzwamp. “Vroeger
toen de Europeanen daar werkten probeerde men erin te gaan. Het is ze nooit
gelukt om over te steken. Als je er in gaat is het net alsof je hele lichaam begint te
schudden.”

Alakoeserie bate “Is ook een heilige plaats, de plaats spookt.” Hier worden stemmen gehoord en 
schoten en geluiden. Je kan ook stukken kleiwerk vinden.

Masjipe Itjoeloe Betekent “lang bos”. “Ik weet niet of hier ook mensen hadden gewoond. Dit bos is
gevaarlijk. Als je het bos niet kent verdwaal je. Hier had een jager nog stemmen
gehoord. Hij hoorde in de verte gezang, dichterbij aangekomen zag hij in de verte
dat die dingen zich bewogen, hij ging niet door, maar zag het als mensen met
donkere kleuren.”

Kanawa “Je hoort daar soms geluiden, stemmen van mensen alsof het op je afkomt en
dan hoor je de geluiden weer alsof ze gepasserd zijn, maar die geluiden hoor je
meestal als je alleen gaat jagen. Er zijn vruchtbomen daar en onder die bomen
is het altijd schoon alsof iemand daar heeft geharkt. Mischien zijn er daar
inheemsen geweest die verdwenen zijn, die je niet ziet, maar zij zien je wel.
Dit verhaal heb ik van mijn vader gehoord die het weer van zijn vader heeft
gehoord.”

Omgeving “
Het was schemerig en ik had een net uitgegooid. Plotseling zag ik iets donkers
opduiken, iets heel groots en daarna zakte dat ding het water weer in. Ik schrok
natuurlijk. Ik begon het net dat ik uitgegooid had terug te trekken, maar bijna
aan het eind van mijn net hield iets dat net tegen. Toen heb ik met mijn mes het
vastzittende gedeelte afgesneden en ben weggevaren. Sedert die tijd ben ik nooit
meer in dat gedeelte gaan vissen. Ik weet dat er iets daar is. Het is een okojoemo
(watergeest)”.

Omgeving Alfonsdorp/Wanekreek

Het visgebied in de 
regio Lintie-mani

“De Armata kreek is heel ver van het bewoonde dorpsgebied, en daar is de takini
boom, de posentrie boom en de kankantrieboom. Die zijn gevaarlijk voor de
mensen.”

Dede Betre “Dit betekent “Liever de dood”. Deze plaats heeft deze naam te danken aan het
feit dat het een zeer moeilijk te bereiken plaats is. Voordat je het hoge bos bereikt,
moet er een grote, brede savanna overgestoken worden, er zit ook drijfzand in.
Deze grote savanna sluit aan bij de savanna’s achter Galibi. Het is zeer gevaarlijk
om deze savanna over te steken. Het is daarom aangeraden dat een jager niet
alleen daar gaat.”
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Naam Opmerkingen

Balakaiman “In de grote regentijd, wanneer het water hoog is, kan het zijn dat er grote golven
ontstaan en het water erg onstuimig wordt. Het is een grote (open) savanna
die in de grote regentijd (hoog water) , onder water loopt. ’s Avonds zou er een
Apintiedron (drum) te horen zijn. De plaats wordt dan ijskoud. Het is een teken
dat je van de plaats moet verwijderen”.

Awaradaja “Hier is een awaraboom, een symbool van de weggelopen negerslaven (Lowé
Nengre) en de Inheemsen. In vroegere tijden werden op deze plaats Inheemsen
gedood door deze Lowé Nengre’s. Wanneer de Inheemsen naar Albina gingen
om hun inkopen te doen werden ze niet aangevallen, maar dat gebeurde bij
de terugkeer. Ze werden vermoord en beroofd van hun goederen. De mannen
werden allen gedood, de vrouwen werden meegenomen. In het begin wisten de
Inheemsen niet waarom de mensen wegbleven. Zelfs de boten werden gezonken.
Er bleef dus geen spoor achter. Naarmate de tijd verstreek, ontdekten de
Inheemsen wat er gaande was. Er werd gezocht naar een oplossing en deze werd
gevonden door een Piayman. Hij zou vechten met de leider van de Lowé Nengre’s.

had hij zijn vrouw instrukties gegeven en tijdens het vechten had de vrouw de
juiste veer gedompeld in die gestampte peper. De poeder kwam in de ogen van
de negerleider terecht, waardoor hij het gevecht verloor. De Inheemsen werden
door de Piaiman bevrijd en de Lowé Nengre’s gingen dieper het bos in. Men leeft
in de waan dat er nog steeds Lowé Nengre’s zijn. Dit is misschien een legende
voor de buitenwereld, maar voor de Inheemsen is het een ware gebeurtenis.
De awaraboom staat nog steeds overeind en als men daar zou zijn en de boom
aanraakt of erop slaat, dan zal je kost wat kost door hevige regen overvallen
worden en zal het water in de rivieren stijgen (grote vloed). ’s Morgens zakt het
water weer. Kwajongens schreeuwen soms: “Awaradaja”. Awaradaja wordt
er dan geroepen en ton-ton-ton wordt erop de boom geslagen en dan kan je
maar afwachten. Indien men op de hoogte is van deze geschiedenis en er zulke
ongelovige mensen zijn, is het raadzaam om een goede plek uit te zoeken voor het
opslaan van een kamp. Wie niet horen wilt moet of zal voelen.”

Plaatsen waar 
Kantamasi’s zijn

“Ook als er een  Kantamasie is, is het beter die plaats te mijden [geen kostgrond open-
kappen]. Wel zijn er mensen die met spirituele kennis de Kantamasie kunnen laten
verhuizen. De Kantamasie heeft een rond huis als dat van houtluizen, maar dan
met witte schuim erop. Wanneer de schuim te zien is, wil dat zeggen dat hij boos is.”
“Kantamasie (K. kubisha) mag je niet aanraken. Ze zeggen dat het een boze geest
heeft.”

Omgeving Bigi Ston

Jorka-kreek en 
Zwampoe

“Deze plaatsen zijn verboden gebied, het spookt er.”

Naleving en handhaving van de regels
De regels die in dit hoofdstuk zijn beschreven, behoren tot het ongeschreven recht van de inheemse 
gemeenschappen van de Beneden-Marowijne, ook wel aangeduid als ‘inheems gewoonterecht’. Hoewel 
de regels niet zijn opgeschreven, betekent dit niet dat men vrij is ze te respecteren. Op overtreding 
staan wel degelijk sancties. Dit kunnen ‘spirituele sancties’ zijn, in de vorm van ziektes, ongevallen of 
tegenspoed die de overtreder of zijn familieleden kunnen overkomen:

“Als je je niet aan de regels houdt, kunnen de volgende dingen gebeuren: je wordt ziek,
je gaat verdwalen en komt nooit meer thuis; je kan een ongeluk krijgen van het bos,
bijvoorbeeld een boom kan op je vallen” (Alfonsdorp)

“Zonder regels kunnen je veel dingen overkomen, bijvoorbeeld je kan zomaar in het bos
verdwaald raken en het kan je ziek maken. Je moet de natuur respecteren.”
(Christiaankondre)

In deze gevallen moet de sjamaan ingeschakeld worden om te bemiddelen met de geestenwereld.
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“Een mannelijke bosgeest is Imiawale. Hij zal deze vrouw [die tijdens haar menstruatie naar
haar kostgrond is gegaan] lastig vallen in bijvoorbeeld haar dromen, in de verschijning
van een man. Hij zal haar verzoeken met hem te zijn, en zij wordt ziek. Dan moet zij naar
de piay. Die gaat dan met die Imiawale praten”.

Maar de regels worden ook gehandhaafd door interne controle: “De jagers spreken elkaar onderling 
op dingen aan, want ze willen niet dat anderen bijvoorbeeld de kapitein gaan waarschuwen”, volgens 
een informant uit Pierrekondre.

Tenslotte speelt het dorpsbestuur een belangrijke rol bij de naleving en handhaving van traditionele 
regels (zie kader 9.5):

“Wat gebeurt er als men zich niet aan de regels houdt? Je kan dan in aanraking komen met
het dorpsgezag.” (Bigi Ston)

“Regels op het gebied van houtkap worden door het dorpsbestuur opgelegd, waaronder
toestemming vragen; niet willekeurig kappen; gekapt hout niet zonder reden laten
verrotten. ... Het dorpsbestuur moet erop toezien dat er niet lukraak wordt gekapt en is dus
in feite verantwoordelijk voor het bos.” (Marijkedorp)

In het laatste hoofdstuk wordt verder ingegaan op de steeds belangrijkere rol van het dorpsbestuur 
en de in 2003 opgerichte Commissie Landrechten Inheemsen Beneden-Marowijne (CLIM) bij het 
handhaven van bestaande regels en bij de totstandkoming van nieuwe wetten op het gebied van 
duurzaam gebruik van het Beneden-Marowijne gebied.

Overdracht van regels

Kinderen leren al doende van hun ouders of grootouders, maar ook van leeftijdgenoten en oudere 
broers en zusters, hoe ze om moeten gaan met de natuur. Dus tijdens het vissen, het jagen of het 
werken op het kostgrondje:

“We leren de jongeren om de visstand te
beschermen, we leren de jongeren waar
ze moeten gaan vissen en waar ze niet
moeten gaan vissen. Als ze zich niet aan de
regels houden dan krijgen ze een straf van
twee weken. Ze mogen niet gaan vissen.”  
(Bigi Ston)

[over het gebruik van geheime kennis]
“Men is voorzichtig met het overdragen
van de kennis op jongeren, want men wil
niet dat de jongeren er misbruik van maken
of er onvoorzichtig mee omspringen”
(Alfonsdorp)

“We vertellen aan jongeren wat de
consequenties zijn als je bomen omhakt”
(Marijkedorp)

“Hoe zorg je ervoor dat deze kennis niet verloren gaat? Ik heb u al van te voren gezegd dat
ik mijn zonen zelf naar het bos breng om ze te wijzen wat ik doe, want als ik er niet meer
ben, dan zullen zij zelf deze dingen moeten maken.” (Erowarte)

De komst van de school, waardoor kinderen minder tijd hebben om mee te gaan vissen of jagen, speelt 
een belangrijke rol bij het verlies van de traditionele kennis. In het volgend hoofdstuk zullen wij ingaan 
op deze en andere bedreigingen van het traditioneel gebruik van het Beneden-Marowijnegebied.

Kinderen gaan al vroeg met hun ouders 
mee om te leren

(Foto: E.R. Kambel)
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Kader 9.6 Het dorpsbestuur 

Interview met dorpshoofden Ricardo Pané, Harold Galgren, Ramses Kajoeramari en 
adjunct districtssecretaris Vincent Aloema

Alle acht inheemse gemeenschappen van het Beneden-Marowijne gebied hebben een eigen dorps-
bestuur. Het dorpsbestuur bestaat uit een dorpshoofd (in Kaliña yopoto; in Lokono wakorokoro)
en tenminste één, maar meestal meerdere dorpsassistenten of basya’s. (K. yopoto petjore of yopoto
pokorono).

Opvolging
Traditioneel werd de stichter van het dorp, die als eerste de plaats had opengemaakt om er te gaan 
wonen, de leider. Daarna werd een nieuwe leider door de ouderen aangewezen. “Het moest een
actieve man zijn, die aanzien genoot, intelligent was, hij kon alles doen: boten bouwen, jagen,
vissen, kostgronden aanleggen. En hij was meestal een piay. Het kon ook zijn dat de leider één van
zijn zoons als opvolger voorstelde aan de ouderen en vroeg of men het ermee eens was.”

In Christiaankondre was de eerste leider Christiaan Pané, hij was de stichter van Christiaankondre. 
Na hem kwam Ernest Aloema. Hij was geen zoon van Christiaan, maar de DC was gekomen en had 
gevraagd wie het nieuwe dorpshoofd moest worden. Eén van de ouderen zei toen: laat hij het doen, 

kapitein. Na hem kwam het huidige dorpshoofd Ricardo Pané. Hij is door de ouderen aangewezen tot 

de eerste leider Mariwaju. Daarna is zijn zoon leider geworden en vervolgens weer zijn zoon (Max 
Langaman). Het huidige dorpshoofd Ramses Kajoeramari is door de ouderen aangewezen. Ook in 
de andere dorpen zijn de dorpshoofden door aanwijzing leider geworden, behalve in Marijkedorp 
waar er verkiezingen werden gehouden. 

Taken en bevoegdheden
Het dorpshoofd en de assistenten dienen in de eerste plaats zorg te dragen voor orde en rust in 
het dorp. Hierbij hoort optreden wanneer wetten worden overtreden. Bijvoorbeeld bij diefstal uit 
een kostgrond. De dief kan straffen krijgen zoals een grondje openkappen voor de gedupeerde of 
voor het dorpshoofd, gaan jagen of vissen of het dorp schoonmaken (wieden). Ook een pak slaag 
behoort tot de mogelijkheden. Voorts zorgt het dorpsbestuur voor het uitzetten van het dorpsbeleid, 
bijvoorbeeld om een weg of een voetbalveld aan te leggen. Het dorpsbestuur mobiliseert dan de 
mensen om het uit te voeren. Een andere belangrijke functie is het bemiddelen bij en oplossen van 

het dorpshoofd een rol: het jonge paar komt bij de kapitein om te melden dat ze gaan samenleven.  
Tenslotte horen vreemdelingen, die op bezoek gaan bij dorpsbewoners, zich te melden bij het 

maatschappijen, organisaties e.d.)

Erkenning door de overheid

hierbij een beschikking, op basis waarvan zij maandelijks een (kleine) vergoeding ontvangen. 
Wettelijk is hun positie echter niet erkend en hun bevoegdheden en relatie met de centrale overheid 
is nergens vastgelegd.

Dorpsassistent Michel Barend 
ontvangt zijn beschikking bij zijn 
installatie door (ex) minister 
Romeo van Russel 
(Foto: De Ware  Tijd)
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Hoofdstuk 10 Bedreiging en bescherming van het traditioneel gebruik 
van het Beneden-Marowijne gebied

In de voorgaande hoofdstukken is aangetoond op welke manier wij, de inheemse gemeenschappen 
van het Beneden-Marowijne gebied, traditioneel gebruik maken van de bossen, de kreken en de 
rivieren in ons gebied. Ook hebben wij laten zien dat onze ongeschreven regels er op gericht zijn om 
op een evenwichtige manier gebruik te maken van de biodiversiteit. De laatste tijd ervaren wij echter 
allerlei veranderingen die een bedreiging vormen voor het zorgvuldig evenwicht dat ons traditioneel 
beheer probeert te bewaren. Wij hebben de volgende bedreigingen van ons traditioneel gebruik 

A Geen erkenning van het traditioneel gezag en de traditionele wetten 

Ons traditioneel gezag, dat het oudste bestuurssysteem is van Suriname, en dat zoals blijkt uit hoofdstuk 
9, nog steeds functioneert en een belangrijke rol speelt bij het beheer van ons gebied, is nooit wettelijk 
erkend door de nationale regering. Weliswaar worden onze dorpshoofden en dorpsassistenten na hun 
aanstelling of verkiezing door de gemeenschap geïnstalleerd door de regering en ontvangen zij een 
maandelijkse vergoeding uit de Staatskas; hun positie, bevoegdheden en taken, zijn nooit wettelijk 
geregeld. Onze gemeenschappen en de dorpsbesturen bezitten geen rechtspersoonlijkheid en kunnen 
dus geen rechtszaken aanspannen bij schending of overtreding van onze rechten. Alleen als wij een 
stichting of vereniging volgens het Surinaams burgerlijk recht oprichten worden wij juridisch erkend.

Ook het traditionele, ongeschreven recht, dat voor een deel is beschreven in dit rapport, wordt 
niet erkend in de Surinaamse wetgeving. Hierdoor kunnen wij onze regels niet handhaven jegens 
buitenstaanders als die zich niet houden aan onze regels, zoals sportjagers die zomaar wild schieten 
en achterlaten waar het bederft.

Tegelijkertijd heeft de regering regionale bestuursorganen ingesteld, de districts- en ressortraden, 
die in hetzelfde gebied functioneren. Er is echter nooit een afbakening van de taken van de regionale 

ons grondgebied. 

B Mijnbouw en houtkap 

Er is in ons traditioneel woon- en leefgebied een aantal mijnbouw- en houtkapconcessies uitgegeven 
door de overheid. Dit is gebeurd zonder onze gemeenschappen of dorpsbesturen te informeren, laat 
staan ons te raadplegen of onze instemming te verkrijgen. Met name de concessies van Suralco die 
in het Wanegebied verschillende bauxietmijnen exploiteert, is voor onze gemeenschappen een grote 
bron van zorg. 

Ook wordt er binnen ons traditioneel gebied aan houtkap gedaan in houtkapvergunningen (hkv’s) die 
aan dorpshoofden van marrondorpen zijn uitgegeven. Volgens onze informatie staan deze hkv’s op naam 
van kapiteins die niet meer in leven zijn, en in elk geval van één dorp dat niet meer bestaat. Desondanks 
wordt er momenteel op grote schaal hout gekapt binnen dit gebied en hebben berichten ons bereikt dat 
men zelfs bezig is hout te kappen in het voor ons heilig gebied Canawa (zie hoofdstuk 9).

Geconstateerd is dat in de gebieden waar wordt gemijnd of waar aan houtkap wordt gedaan het 
wild wegtrekt en de visstand achteruit gaat. Volgens onze jagers zijn er minder bosvarkens doordat 
Suralco wegen maakt in het Wanekreek gebied en ook doordat men daar aan houtkap doet. Door de 
aanleg van wegen, het lawaai van de zware machines en doordat allerlei mensen daar komen jagen 
trekt het wild weg, verder het bos in. Ook in gebieden waar houtkapactiviteiten op commerciële basis 
plaatsvinden loopt de wildstand terug. Wild komt ook minder voor waar bepaalde boomsoorten die 
bosvruchten dragen, worden omgehakt, zoals de pakoeli boom, bolletrie, marmadosoe, boskasjoen,
of merrie-boom.  Een jager uit Pierrekondre vertelt dat hij weleens buitenstaanders in de Wanekreek 
tegenkomt:



106 Marauny Na’na Emandobo / Lokono Shikwabana: Marowijne - Ons Grondgebied

“Dat ik mensen uit Galibi tegen komt in de Wanekreek vind ik niet erg, maar als ik andere
mensen, die niet uit deze gebieden (beneden-Marowijne) komen, zie in de Wanekreek, word
ik boos. Maar er is niets aan te doen want zij komen over de weg die Suralco heeft gemaakt.
Het is de schuld van Suralco. Als Suralco niet naar bauxiet zou zoeken in het Wanekreek
gebied, zouden er geen wegen naar daar gemaakt worden. Dit gebied is van de inheemsen.
Suralco heeft een mijn daar, maar je mag niet in de buurt van deze “mijn” komen. Door het
lawaai van de mijn trekken de dieren dieper het bos in, waardoor ze steeds moeilijker te
vinden zijn. Vooral de grote dieren”. (Pierrekondre)

“Als je diep in het bos van Bigi Ston gaat, dan zie je het bulldozerpad van Patamaka en
Patamaka is binnen het bos van Bigi Ston gekomen.” (Bigi Ston)

Wij maken ons ook zorgen over de gevolgen van de goudwinning die aan de bovenloop van de 
Marowijne plaatsvindt, waarbij volgens berichten in de media honderdduizenden tonnen aan kwik in 
het milieu gedumpt wordt. Wij krijgen geen informatie en weten niet of het water dat wij gebruiken 
en de vissen die wij eten vergiftigd zijn.

C Verkaveling en uitgifte van individuele titels aan buitenstaanders

In dorpen waar titels aan derden zijn uitgegeven (Pierrekondre, Marijkedorp, Erowarte), zijn het 
mensen van de stad die de beste plaatsen, langs de rivier, bezitten. Wij zijn gedwongen naar achteren 
te verhuizen en we hebben hierdoor geen of minder toegang tot de rivier om onze boten aan te meren, 
om te hengelen en om te baden of kleren te wassen. Deze titels zijn uitgegeven zonder ons medeweten 
en zonder onze toestemming. Toen wij hiertegen protesteerden, heeft één van deze titelhouders 
ons traditioneel gezag voor de rechter 
gedaagd. De rechter heeft in zijn vonnis 
slechts geconcludeerd dat de titel van deze 
heer rechtsgeldig was en dat hij recht heeft 
op het ongestoord genot van zijn bezit. 
De rechter is dus volledig voorbijgegaan 
aan het feit dat wij al eeuwenlang – in elk 
geval lang vóór de titelhouder en degenen 
van wie hij de titel heeft overgeërfd 
– de grond in eigendom hebben. 
Internationale uitspraken zoals die van 
het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof 
in de Awas Tingni-zaak, bevestigen 
dat ons grondbezit dat berust op onze 
eigen traditionele recht, wettelijk erkent 
dient te worden.1 De gronduitgifte rond 
Albina is bovendien gebaseerd op de 
oorspronkelijke grondbrief aan de 
heer Kappler. In deze grondbrief staat 
duidelijk dat de gronduitgifte zich niet uitstrekt tot het woongebied van de Inheemsen, immers waar 
zich inheemsen bevonden, moest Kappler deze “te allen tijde eerbiedigen”, zonder hen “immer of ooit
te verstoren, veel minder hen te dwingen van daar te verhuizen” (zie hoofdstuk 1). Dat de overheid 
wist en er van uitging dat deze gronden aan ons toebehoorden, blijkt ook uit een erfpachtstitel die in 
1913 is uitgegeven aan de Dutch West Indian Coconut Company, waarbij uitdrukkelijk was bepaald 
dat de titel zich niet uitstrekte over terreingedeelten waarop zich Indianen bevonden (zie tabel 3.1 
‘Oude woonplaatsen rond Galibi’).

1 Inter-Amerikaans Hof inzake de rechten van de mens, Judgment in the case of the Mayagna (Sumo) Indigenous
Community of Awas Tingni v. the Republic of Nicaragua, 31 August  2001, paragraaf 151.

Opschrift bij een van de vakantiewoningen in Marijkedorp
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D Natuurreservaten

Er zijn in het Beneden-Marowijne gebied drie natuurreservaten ingesteld. Het Wia-Wia natuurreservaat 
en het Galibi natuurreservaat - beide gericht op de bescherming van de zeeschildpadden die hier 
elk jaar eieren komen leggen - en het Wanekreek natuurreservaat. De Natuurbeschermingswet uit 
1954 die de basis vormt voor de beschermde gebieden, maakt geen uitzondering voor inheemse 
gemeenschappen: jacht, visvangst en het aanleggen van kostgronden zijn voor iedereen verboden. 
In het Natuurbeschermingsbesluit van 1986 dat het natuurreservaat Wanekreek instelt, is er wel een 
bepaling opgenomen die de gewoonterechten van inheemse gemeenschappen beschermt. Er is echter 
niet omschreven wat deze gewoonterechten zijn. Ook dient slechts “voor zover mogelijk” rekening 
gehouden te worden met de gewoonterechten. De bepaling is bij de rechter dus niet afdwingbaar.

“Vroeger was Wanekreek geen reservaat en toen mochten wij vrij jagen. Nu is het volgens
andere volken dan inheemsen een natuurreservaat geworden. Onze jachtgewoonte is
niet veranderd in dit gebied, wij jagen wanneer het ons uitkomt. Het Wanekreekgebied is
onze vroegere woonplaats en daarom rekenen wij dit tot onze eigendom en niemand zal
ons beletten om naar daar te gaan; Wanekreek is het hele jaar door bezet met jagers en
vissers”. (Marijkedorp)

Geen van deze reservaten is met onze voorafgaande, vrijelijk tot stand gekomen en weloverwogen 
instemming (‘free prior informed consent’) ingesteld.

E Instelling Jachtwet

Net als de Natuurbeschermingswet, zijn ook de Jachtwet en het Jachtbesluit ingesteld zonder met ons 
rekening te houden en zonder onze instemming. Voor de meeste van ons die geen vaste baan hebben, 
is de jacht een belangrijk middel om onze gezinnen te verzorgen. Het vlees hebben we nodig voor onze 
eiwitvoorziening, met het geld dat het opbrengt moeten we onze kinderen naar school sturen, kleren 
en levensmiddelen kopen, de bus of de boot betalen om naar de stad af te reizen als we ziek zijn, 
enzovoorts.  Wij worden echter behandeld als ieder andere jager die voor de sport of voor uitsluitend 
commerciële doeleinden jaagt. Wij worden verplicht een jachtvergunning aan te vragen, met alle 
kosten die dat met zich meebrengt en als wij de juiste documenten niet kunnen overhandigen worden 
onze jachtgeweren in beslag genomen. De Jachtwet is erop gericht om buiten de natuurreservaten de 
wildstand te beschermen. Wij weten echter al hoe wij om moeten gaan met het wild zodat het niet 
opraakt. Wij weten in welke periode de dieren jongen hebben, en volgens onze eigen traditionele 
wetten doden wij geen jonge of zwangere dieren. Met deze kennis en traditionele regels wordt geen 
enkele rekening gehouden. 

F Aanwezigheid van commerciële vissers

In de monding van de Marowijne rivier wordt regelmatig gevist door illegale vissersboten uit Guyana. 
Deze maken gebruik van kilometerslange netten:

“Er mogen geen Guyanese vissers tot naar hier komen met hun kilometers lange netten
om tonnen vissen te vangen, zonder dat ze rekening houden, terwijl wij als inheemsen wél
rekening houden dat de vis niet opraakt.

“Er zijn wel bepaalde vissoorten die je bijna niet meer ziet, zoals de granmorgoe (K.
muruwaimo), die ziet men steeds minder, en de zaagvis (K. karari) die in de monding
voorkwam. De ouderen vertellen dat deze vissen diep in zee zijn gegaan. Volgens een visser
uit Erowarte vindt je koemaroe, een erg dure vis, ook steeds minder. Ook de jarabaka
wordt steeds minder”.

Omdat ons traditioneel gezag en onze traditionele wetten niet erkend zijn, zijn wij niet in staat effectief 
op te treden tegen deze illegale vissers. Ook vanuit het centraal gezag wordt niets ondernomen om 
deze vissers tegen te houden, ondanks onze herhaalde klachten bij de verschillende instanties.
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G Verlies van traditionele kennis en cultuur

De traditionele regels voor het gebruik van het gebied dreigen verloren te gaan door het onderwijs 
dat vrijwel uitsluitend wordt verzorgd in een voor ons vreemde taal (Nederlands) en een vreemde 
cultuur (stadscultuur). Het onderwijs zorgt er ook voor dat onze kinderen niet zo makkelijk meer mee 
kunnen gaan met hun (groot)ouders om in de praktijk (tijdens het jagen, in de kostgrond, tijdens 
het vissen) te leren hoe ze op een duurzame manier gebruik moeten maken van de natuur. Men blijft 
bijvoorbeeld ook niet meer maandenlang op een kostgrond, omdat de kinderen naar school moeten. 
Vroeger werden de kinderen gewoon meegenomen. Hierdoor dreigt de kennis die wij in dit rapport 
hebben proberen vast te leggen, verloren te gaan.

Een andere oorzaak voor het verlies van de traditionele kennis, is de invloed die uitgaat van de 
verschillende religies die de laatste jaren hun intrede hebben gedaan in de dorpen. 

Ook de groeiende invloed van de geldeconomie (zie punt H) speelt een rol bij de afname van traditionele 
kennis en cultuur, met name onder de jongeren. Nu het verdienen van ‘cash’ steeds belangrijker 
wordt in de dorpen, zijn kinderen en jongeren meer gericht op hun opleiding en het verkrijgen van 
een baan (al dan niet in de stad), waarmee een vast inkomen verdiend kan worden. Men verkiest dit 
steeds vaker boven de jacht, visvangst en landbouw voor eigen gebruik en ruilhandel. Doordat zij niet 
meer zo vaak in het bos of op de rivier komen, verdwijnt bij hen ook een groot deel van de traditionele 
culturele kennis.

H Invloed geldeconomie (commercialisering)

Zoals hierboven al werd aangestipt ervaren wij een grote invloed van de verwestersing, of 
commercialisering van het leven: alles kost tegenwoordig geld, dus moet er ook meer geld verdiend 
worden. Hierboven werd al beschreven hoe onze jongeren steeds vaker op zoek gaan naar een betaalde 
baan. Een andere, op het oog tegenstrijdige consequentie is, dat er juist meer gejaagd en gevist wordt. 
Met de opbrengst van de vangst kan men immers geld verdienen.

Doordat er meer gejaagd en gevist wordt voor de verkoop, zowel door onze eigen mensen als door 
buitenstaanders in ons gebied, zijn sommige vis- en diersoorten onder druk komen te staan (zie tabel 
10.1):

“Er zijn wel bepaalde vissoorten die je bijna niet meer ziet, zoals de Granmorgoe (K.
Muruwaimo), die ziet men steeds minder, en ook de zaagvis (K. Karari). We denken dat
dit er mee te maken heeft dat er vroeger minder vissers waren dan nu. Nu zijn er (te) veel
vissers”.

Een andere bedreiging die te maken heeft met de invloeden van buitenaf is vervuiling van het water, 

soort afval hier niet voor. 

Ook wijt men de teruggang van de visstand aan houtkap:

“Vroeger had je ... meer bomen langs de rivier en wel het baboenhout [K. warushi]. De
vissen houden van de zaadjes van deze bomen. De marrons kappen deze bomen en maken
hiervan triplex. Vandaar dat er weinig van deze bomen over zijn”.

De informanten zijn van mening dat de binnenlandse oorlog dit proces heeft versneld. Door het 
gedwongen langdurig verblijf van veel bewoners in de stad of in Frans-Guyana, is men de stadscultuur 
gaan overnemen. Er wordt bijvoorbeeld meer Surinaams gesproken en de kinderen die in de stad 
zijn opgegroeid kennen het bos niet. Ook zijn er door de binnenlandse oorlog verschillende soorten 
verloren gegaan, doordat men moest vluchten en niet terug kon gaan om plantmateriaal mee te 
nemen.
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Tabel 10.1 Soorten die merkbaar zijn afgenomen in Beneden-Marowijne
Dieren en vogels

Pingo, pakira Ze zijn diep het bos ingetrokken vanwege de geluiden afkomstig van 
de houtkapactiviteiten, de activiteiten van Suralco (mijnbouw) en 
Patamaka; ze zijn minder geworden door verandering van jachtmethode 
(vroeger met pijl en boog, nu met jachtgeweer); ook door de afname van 
vruchtbomen als gevolg van houtkap.

Brulaap Idem.

Kapucijneraap (keskesi) Idem.

Duikelaar Komt nog wel voor in de zwampen van Galibi.

Bosdoksi Afgenomen door overbejaging.

Granman kapasi Nog wel in de bossen van Galibi.

Marai Komt nog heel weinig voor rond Galibi.

Vissen

Granmorgoe Door overbevissing

Zaagvis Komt alleen nog voor bij Eilanti; men vermoedt dat ze verder de zee in 
zijn gegaan; door illegale Guyanese vissers die met grote netten dag en 
nacht vissen

Planten en vruchten

Kumbu Vrucht wordt veel verkocht; in plaats van te klimmen kapt men 
tegenwoordig de hele boom om. De boom groeit niet makkelijk weer.

Eigen initiatieven om ons gebied en leefwijze te beschermen

De hierboven genoemde bedreigingen hebben tot gevolg wij onze controle over het gebied en daarmee 
over onze eigen toekomst als inheems volk verliezen. Immers, het gebied waar kan worden gejaagd, 
gevist, bebouwd, geplant en verzameld wordt steeds kleiner.  Ten tweede neemt ook de biodiversiteit 
af. Hoewel de bewoners van mening zijn dat alle dieren en planten nog steeds aanwezig zijn, hebben 
zij geconstateerd dat bepaalde soorten de laatste tijd moeilijker te vinden zijn. Men moet dieper het 
bos in om bosvarkens te vinden, om wanehout te vinden enzovoorts. Tenslotte leiden de genoemde 

geeft aan mensen achter een dorp, zonder mede weten van de dorpsbesturen, want deze
gebieden worden gebruikt voor jacht, visvangst, kostgrondjes en andere doeleinden.”
(Marijkedorp)

De inheemse gemeenschappen van het Beneden-Marowijne gebied zijn zich bewust van de 
bedreigingen en hebben allerlei stappen ondernomen om hun gebied te beschermen. 

Internationale inheemse rechtenbeweging
Na de instelling van het natuurreservaat van Galibi in de jaren 1970, is bijvoorbeeld aansluiting gezocht 
bij de nationale en internationale inheemse beweging. Deze beweging telt inmiddels honderden 
inheemse organisaties afkomstig uit alle delen van de wereld. Jaarlijks komt men op talloze fora bijeen 
om hun gezamenlijke problemen te bespreken en invloed uit te oefenen op nationale overheden en 
internationale organisaties. Er wordt hierbij niet alleen gelobbyed om concrete oplossingsmodellen 
voor te dragen, maar ook wordt er volop gebruik gemaakt van de juridische mogelijkheden die de 
natioanle en internationale wetgeving bieden. Dit heeft in veel landen geleid tot herzieningen van 
de Grondwet en tot nieuwe wetgeving die de rechten van inheemse volken op hun traditionele 
grondgebied erkent. Internationaal zijn bestaande verdragen opnieuw geïnterpreteerd om ruimte te 
bieden aan de vernieuwde inzichten ten aanzien van de rechten van inheemse volken. Zo beschermt 
het Amerikaans Mensenrechtenverdrag sinds de Awas Tingni-zaak in 2001 ook de collectieve rechten 
op de grond van inheemse volken.
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Nationale akties
In Suriname waren de inheemse gemeenschappen van het Beneden-Marowijne gebied betrokken bij 
de bekende ‘Aktie Grondenrechten-zijn-Mensenrechten’ uit de jaren 70. Vele inwoners herinneren 
zich nog de protestmars van Albina naar Paramaribo waarbij een petitie is aangeboden aan premier 
Arron om de rechten op de grond te erkennen. Hier is echter nooit concreet op gereageerd. Ook de 
toezeggingen van de regering om na de binnenlandse oorlog ‘economische zones’ rond de dorpen in 
te stellen, zoals overeengekomen in het Vredesakkoord van Lelydorp, zijn nooit nagekomen. 

In de jaren 1990 werd de druk op de inheemse en marrongebieden verhoogd toen de regering 
aankondigde van plan te zijn 3 miljoen hectaren bos uit te geven aan Aziatische houtkapmaatschappijen. 
De inheemsen en marrons besloten zich in antwoord hierop te bundelen tijdens in 1995 en 1996 
gehouden Gran Krutu’s. Echter bleef ook op de petities en resoluties die hieruit voortkwamen, een 
antwoord uit van de regering.

Organisatie
Na de binnenlandse oorlog is de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) opgericht 
met het doel het traditioneel gezag van de inheemsen in Suriname te herstellen. Het dorpshoofd van 
Christiaankondre is voorzitter van deze organisatie en ook het dorpshoofd van Marijkedorp heeft een 
aantal jaren in het bestuur plaatsgenomen. De VIDS is inmiddels uitgegroeid tot een professionele 
organisatie met een eigen secretariaat in Paramaribo, waar vijf fulltime krachten de hoofddoelstelling 
van de organisatie uitdragen: het verkrijgen van wettelijke erkenning en bescherming van de 
collectieve landrechten van inheemsen in Suriname en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling 
van de inheemse gemeenschappen. De VIDS heeft sinds haar oprichting onder andere meer dan 
20 dorpen op een radionetwerk aangesloten; twee demarcatiekaarten helpen vervaardigen (in 
Beneden-Marowijne en West-Suriname); talloze workshops in de dorpen gehouden om de mensen 
te informeren over hun rechten; een groep van 10 trainers getraind in de internationale rechten van 
inheemsen in Suriname en geholpen bij de oprichting van de Commissie Landrechten Inheemsen 
Beneden-Marowijne (CLIM).

De Commissie Landrechten Inheemsen Beneden-Marowijne (CLIM)
Tijdens de derde VIDS conferentie in 1996 
is afgesproken dat de acht gemeenschappen 
van Beneden-Marowijne zich zouden 
bundelen om te werken aan de juridische 
erkenning van één collectief gebied.

In 2000 is het gebied dat de acht gemeen-
schappen traditioneel gebruiken en be-
wonen in kaart gebracht. Deze kaart 
geeft een overzicht van de natuurlijke 
hulpbronnen en plaatsen die door de 
inheemsen traditioneel worden be-
woond en gebruikt. In 2003 is door de 
gemeenschappen een petitie aangeboden
aan de regering met verzoek om instelling 
van regeringscommissie waarmee 
Beneden-Marowijne dorpen kunnen 
onderhandelen over wettelijke erkenning 
van hun landrechten.

Na de eerste petitie zijn er drie gesprekken gehouden met de regering. Echter heeft dit niet tot enig 
concreet resultaat geleid. Hetzelfde jaar is een juridisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 
obstakels voor juridische stappen in Suriname en bij het Inter-Amerikaans mensenrechtensysteem, 
zijn er workshops in alle acht dorpen door verzorgd met uitleg over de Surinaamse en internationale 
wetgeving met betrekking tot landrechten van inheemsen. Alle dorpen spraken hierbij hun voorkeur 
uit voor een collectief recht. In december 2003 werd de CLIM opgericht.

Dorpshoofd Ricardo Pané overhandigt de kaart 
van het Beneden-Marowijnegebied 
aan de Nederlandse ambassadeur 

(Foto: E.R. Kambel)
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De CLIM heeft tot doel de verkrijging van de juridische erkenning en bescherming van de landrechten 
van de inheemsen van Beneden-Marowijne. De organisatie is een werkarm van de VIDS en bestaat uit 
alle dorpshoofden van de acht gemeenschappen, plus 1 persoon uit elk dorp. 

In 2004 is een tweede petitie ingediend bij de overheid, maar ook hier kwam geen reactie op. Door de 
CLIM zijn voorts brieven geschreven aan de DC en de dienst Domeinen om grondaanvragen aan te 
houden danwel stop te zetten totdat het collectief recht op de grond was erkend. Ook is een aanvang 
gemaakt met het voorbereiden van een eventuele rechtszaak, door een archiefonderzoek te laten 
uitvoeren over de historische occupatie van het Beneden-Marowijnegebied sinds de komst van de 
Europeanen. Het onderhavige onderzoek naar het tradiitoneel gebruik van het gebied kan ook in dit 
kader worden gezien, waarbij zowel een bijdrage wordt geleverd aan een beter begrip en uitvoering 
van artikel 10c van het Biodiversiteitsverdrag, als aan de grondenrechtenclaim van de inheemse 
gemeenschappen.

Daarbij is ook besloten een derde en laatste petitie aan de regering te sturen.

Volgende stappen

Op dit moment bevindt de CLIM zich in de voorbereidende fase van een eventueel onderhandelings-
proces met de regering om een schikking te bereiken over de wettelijke erkenning en bescherming 
van hun landrechten. Mocht dit niet vruchtbaar zijn, dan hebben de gemeenschappen besloten om 
een oplossing te zoeken via het Inter-Amerikaanse mensenrechtensysteem. De recente uitspraak van 
het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof in de Moiwana-zaak, waarbij het Hof bewezen heeft geacht 
dat de Surinaamse wet geen mogelijkheden biedt voor inheemse en tribale volken om een collectieve 
titel te krijgen, maakt het mogelijk de stap naar de nationale rechter over te slaan. 

Voor de komende jaren hebben de inheemse gemeenschappen besloten zich te gaan richten op de 
ontwikkeling van een integraal beheers- en ontwikkelingsplan voor het duurzaam gebruik en beheer 
van het Beneden-Marowijne gebied. Hierbij zal gestreefd worden naar de integratie van westerse en 
traditionele kennis voor bescherming en gebruik van gebied.

De dorpshoofden en dorpsassistenten van de acht gemeenschappen 
van Beneden-Marowijne tijdens de opening van het CLIM-kantoor op 7 augustus 2005 

(Foto: E.R. Kambel)
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Samenvatting en conclusie: 
traditioneel gebruik en beheer in het kader van artikel 10c 
van het Biodiversiteitsverdrag

Wij, de inheemse bewoners van de Beneden-Marowijne zijn op alle manieren verbonden met ons 
traditioneel grondgebied. In de eerste plaats door de geschiedenis en onze voorouders. Wij leven hier 
al eeuwenlang, hier liggen onze voorouders begraven, hier spelen de verhalen en legendes zich af 
die ons zijn verteld door onze ouderen (zie hoofdstuk 2 en 3). Hier liggen ook de oude woonplaatsen 
verborgen, die niet meer te zien zijn voor de buitenstaander, maar die wij moeiteloos weten te vinden 
en waar wij nog regelmatig naar terugkeren (hoofdstuk 3). 

In de tweede plaats is het Beneden-Marowijnegebied ons leefgebied, het verschaft ons alles wat we 
nodig hebben om van te leven:

“Wij zijn inheemsen. We hebben geen supermarkt nodig. Hier kunnen wij vinden wat we
nodig hebben om van te leven. We hebben alles! Maar als een buitenstaander hier zou
komen: hij zou niet weten hoe hij moest leven. Zij zijn het niet gewend, ze kennen het bos
niet, de rivier niet, ze kennen de methodes niet” (Langamankondre)

Het Beneden-Marowijnegebied is ons thuis, het is het gebied dat wij kennen. Wij weten precies waar 
alles is: de beste plaatsen om te jagen, waar je moet vissen, waar je zaden kan vinden om sieraden te 
maken, waar de beste klei is voor aardewerk, wanneer je het beste kan planten en oogsten (hoofdstuk 4 
– 8). Het is deze traditionele kennis, die zo precies is afgestemd op het woon- en leefgebied, die maakt 
dat wij zo verbonden zijn met het gebied. In een andere omgeving zouden onze jagers verdwalen, zijn 
de seizoenen en de visgetijden misschien anders, en zouden wij ook de plaatsen niet kennen waar je 
niet mag gaan of die gevaarlijk zijn. 

Niet alleen weten wij waar alles is in het Beneden-Marowijnegebied, we weten ook hoe we het moeten 
gebruiken, op een zodanige manier dat het niet opraakt. Dit komt omdat wij geloven in het bewaren 
van een evenwicht tussen de mens en de natuur. Een jager legde het als volgt uit: 

“Soms is het wel nodig het hoofd van het dier achter te laten, of de ingewanden. De natuur
eist terug dat je wat achterlaat, dus je moet teruggeven. De natuur geeft je geluk en jij moet
ook wat eten geven want de inheemsen geloven in de natuur.” (Christiaankondre)

Overmatig of doelloos gebruik zorgt voor ontwrichting van de balans tussen mens en natuur. Om dit 
te voorkomen zijn er allerlei ongeschreven regels waar men zich aan houdt. Overtreding kan spirituele 
gevolgen hebben, zoals ziektes en ongevallen, die slechts door tussenkomst van de piay kunnen 
worden opgelost. Behalve de piay, spelen ook het dorpsbestuur en de interne sociale controle een 
belangrijke rol bij de handhaving van de traditionele regels die er op gericht zijn het evenwicht tussen 
mens en natuur te handhaven (hoofdstuk 9). Tot deze traditionele regels behoren ook het vermijden 
van bepaalde gebieden en soorten. Dit heeft in de praktijk bescherming van de bedoelde gebieden 
en dier- en plantsoorten tot gevolg. Wij hebben geen natuurreservaten nodig om de biodiversiteit te 
beschermen, onze ongeschreven regels beschermen de natuur in het hele gebied.

Inheemse volken en gemeenschappen zijn geen statische eenheden. Wij hebben doorlopend 
gereageerd op veranderende omstandigheden en invloeden van buitenaf. Traditionele methoden 
worden aangepast en verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van het jachtgeweer, het 
tramail visnet en de buitenboordmotor die het jagen en vissen en het transport over het water veel 

inzichten zowel binnen de gemeenschappen als daarbuiten, brengen echter ook bedreigingen met 
zich mee. Bepaalde soorten blijken door de meer commerciële jacht en visvangst onder druk te staan 
en wij raken onze controle over hun leefgebied kwijt doordat de overheid natuurreservaten instelt 
en vergunningen uitgeeft voor houtkap en mijnbouw, zonder  met ons te overleggen en zonder onze 
toestemming. Hierdoor kunnen wij niet meer vrij leven in ons eigen gebied. 
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Maar wij kijken niet machteloos toe naar de nieuwe bedreigingen. We zijn actief bezig ons gebied 
te beschermen. Door ons gebied in kaart te brengen, door de oprichting van de CLIM, en door een 
dialoog met de regering aan te gaan over de wettelijke erkenning van hun woon- en leefgebied. Ook 
dit project in het kader van het Biodiversiteitsverdrag vormt onderdeel van onze overtuiging om de 
levenswijze van de inheemsen van het Beneden-Marowijne gebied te beschermen – een levenswijze 
die zoals dit rapport heeft laten zien, nauw verbonden is met het gebied zelf.

Artikel 10(c) van het Biodiversiteitsverdrag
Het zijn niet alleen de inheemse gemeenschappen van het Beneden-Marowijnegebied die hun 
voorouderlijke gebieden duurzaam beheren. Uit onderzoek is gebleken dat gebieden die van oudsher 
worden bewoond en gebruikt door inheemse volken, over het algemeen een hoge biodiversiteit 
hebben. In combinatie met de in dit rapport beschreven, op de omgeving afgestemde, methoden 
van landgebruik, hebben inheemse vormen van traditioneel inheems beheer er door de eeuwen heen 
voor gezorgd dat de natuurlijke hulpbronnen in de regio in een goed geconserveerde staat bleven 
verkeren.

Dit wordt erkend door het Biodiversiteitsverdrag. Het is immers dit “op de gewoonte stoelend
gebruik van biologische rijkdommen in overeenstemming met traditionele culturele gebruiken die
verenigbaar zijn met de vereisten van behoud of van duurzaam gebruik ” waar artikel 10 lid c van 
het Biodiversiteitsverdrag naar verwijst. Artikel 10(c) vereist dat er zekerheid bestaat over gronden en 
wateren en de natuurlijke hulpbronnen hierin en hierop die traditioneel in eigendom worden gehouden. 
Ook wordt vereist dat gewoonterechtsystemen en instellingen die te maken hebben met het beheer 
en de eigendom van de traditionele gronden en wateren, erkend en beschermd worden. Dit wordt 
bevestigd door het secretariaat van het CBD (zie de inleiding) en door de Adis Ababa Beginselen en
richtlijnen voor duurzaam gebruik van biodiversiteit (aangenomen door COP VII). Deze Beginselen 
komen grotendeels overeen met internationale mensenrechtennormen die de rechten erkennen en 
beschermen van inheemse volken op de eigendom van en het gezag over de gronden, grondgebieden 
en hulpbronnen die zij traditioneel in eigendom hebben of anderzins bewonen en gebruiken. 

Aanbevelingen aan de overheid

10 c, uit te voeren en onze rechten op de gronden, grondgebieden en hulpbronnen die wij traditioneel 
in eigendom hebben of anderzins bewonen en gebruiken, te erkennen en te beschermen. 

Hiertoe dient Suriname onder andere:

Effectieve maatregelen te nemen om onze collectieve rechten op de eigendom, het gebruik en het 
beheer van het gebied door de acht inheemse gemeenschappen wettelijk vast te leggen, alsmede 
de demarcatie en delimitatie van het betreffende gebied wettelijk te regelen en uit te voeren;

Ons traditioneel gezag en onze eigen inheemse wetten wettelijk te erkennen;

Totdat onze landrechten wettelijk zijn erkend en ons grondgebied is afgebakend, alle bestaande 
houtkap- en mijnbouwconcessies, houtkapvergunningen en individuele grondtitels in te trekken;

Totdat onze landrechten wettelijk zijn erkend en ons grondgebied is afgebakend, geen nieuwe 
mijnbouw- of houtkapconcessies uit te geven, zonder onze vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande 
en weloverwogen toestemming;

Geen ontwikkelings- of andere projecten uit te voeren die ons traditioneel gebruik en beheer van 
onze gronden en natuurlijke hulpbronnen en met name onze heilige plaatsen, zou kunnen aantasten, 
zonder onze vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen toestemming;

•

•

•

•

•
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De natuurreservaten die binnen ons gebied zijn ingesteld in te trekken; wij beschouwen het hele 
Beneden-Marowijne gebied reeds als een beschermd gebied en zullen dit gebied voor de komende 
generaties blijven beheren en beschermen; 

Alle bovenstaande maatregelen uit te voeren met onze volledige participatie, en onze vrijelijk 
tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen toestemming en overeenkomstig de voor 
Suriname van toepassing zijnde internationale mensenrechtennormen;

Een dialoog op gang te brengen met onze gemeenschappen over tweetalig en multicultureel 
onderwijs;

Fondsen beschikbaar te stellen aan onze gemeenschappen voor de totstandkoming en uitvoering 
van een beheersplan van het Beneden-Marowijne gebied. Wij beheren het gebied al eeuwen, maar 
met de nieuwe bedreigingen hebben wij nieuwe methoden en middelen nodig om het gebied te 
blijven beschermen.

•

•

•

•



116 Marauny Na’na Emandobo / Lokono Shikwabana: Marowijne - Ons Grondgebied

Literatuurlijst

CERD, Follow-Up Procedure Decision 3(66) Suriname, CERD/C/66/SUR/Dec.3, 9 March 2005.

CERD, Concluding Observations/Comments, Suriname, CERD/C/64/CO/9, 12 March 2004.

 CERD, Prevention Of Racial Discrimination, Including Early Warning Measures And Urgent
Action Procedures Decision 1 (67) Suriname, CERD/C/Dec/Sur/2, 18 August 2005.

De Jong, Caroline, Eindrapport Archiefonderzoek naar historische en eigentijdse bronnen over de
Kalin’a en Lokono aan de Beneden-Marowijne Rivier in Suriname, 18 maart 2005.

Erfpachtsbrief Dutch West Indian Coconut Company (Paramaribo, 1 juli 1913).

Guicherit, Henna,  Maawina Pikin. Situatie Analyse van kinderen in district Marowijne. In opdracht
, Paramaribo, 

december 2002.

Human Rights Committee, Concluding Observations: Suriname, CCPR/CO/80/SUR, 4 May 2004.

Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Moiwana Village v. Suriname, 
issued 15 June 2005.

Kambel, E.R.  en F. MacKay, De rechten van inheemse volken en marrons in Suriname, KITLV Press, 
Leiden, 2003.

Keymis, Lawrence , A relation of the second voyage to Guiana (Londen 1596), herdruk Amsterdam 
en New York 1968, geen paginanummering. 

No author, “A relation of the habitations and other observations on the river Marwin, and the adjoining 
regions”, in: C. Alexander Harris ed., A relation of a voyage to Guiana by Robert Harcourt
1613, with Purchas’ transcript of a report made at Harcourt’s instance on the Marrawini
District, Hakluyt Society Series II Vol 60 (1926), (herprint Liechtenstein 1967), Appendix II, 
“The “Fisher” report, pg. 172-176. 

Quintus Bosz, A.J.A., Drie eeuwen grondpolitiek in Suriname. Een historische studie van de 
achtergrond en de ontwikkeling van de Surinaamse rechten op de grond, diss. Groningen 
1954.

Secretariat of the CBD (1997) Traditional Knowledge and Biological Diversity. UNEP/CBD/
TKBD/1/2)
en.pdf

Stichting Planbureau Suriname, Suriname Planatlas, Washington DC, 1981.

Verhalen uit de mondelinge geschiedenis van de inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied.  
Afgenomen door Sylvia Oeloekanamoe in het kader van het demarcatieproject Beneden-
Marowijne 2000, uitgewerkt door Caroline de Jong, VIDS (Paramaribo, 2005). 

Versteeg, Aad, Suriname voor Columbus, St. Surinaams Museum, Paramaribo 2003.



Samenvatting en conclusie 117

Bijlage:  Geïnterviewde Personen

Alfonsdorp Langamankondre

1 Theodorus Sabajo 28 Hendrik Alemware

2 Alwien Sabajo 29 Francisca Asjake

3 Floris Ligori 30 Christina Malajuwara

4 Margaretha Biswane-Karwafodi 31 Nelly Oeloekanamoe

5 Katrina Sabajo 32 Gerard Langaman

33 Adeleida Awarajari

Bigi Ston 34 Magdalene MacIntosh

6 Emile Tawaramarie Awatjale 35 Robert Kajoema

7 Ajermi Rosalina Awatjale 36 Theresia Wengo

8 Foelibert Rudolf Barend 37 Iwan Oeloekanamoe

9 Leo Dellius Mac-Intosh

10 Wilhelmina Panate Mac-Intosh Marijkedorp

11 Jozef Sjabere 38 Augustinus Jubitana

12 Elisabeth Barend 39 Remy Jubitana

13 Reinier Barend 40 Wilfert Zaalman

41 Joseph Sabajo

Christiaankondre 42 Evert Barend

14 Cyriel Pané 43 Louisa Jubitana

15 Roland Maleko

16 Carolus Awankaroe Pierrekondre

17 Christiaan Pane 44 Ronny Biswane

18 Reinard Tapoka 45 Maria W. Sjapeki Malbons

19 Hein Langaman 46 Pierre Jules

20 Ricardo Pane

21 Silverius Aloema Tapuku

22 Silvester Sehoe 47 Alwin Colom

48 Pauline Pierre

Erowarte 49 Johanna Maria Kairame

23 Agnes Brando-Voorthuizen 50 Eleonora Kairame-Aluma

24 Leendert Tayuko

25 Laurents Brando

26 Laurence Brando

27 Frits Sjapeki
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aanbevelingen is gepresenteerd aan de regering 
van Suriname.  Voor het eerst is er in Suriname op 
deze manier grootschalig onderzoek gedaan door 
inheemse onderzoekers in hun eigen dorpen. Met 
dit rapport wordt niet alleen een bijdrage geleverd 
aan de uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag, 
maar hiermee wordt ook de inheemse traditionele 
kennis vastgelegd welke dreigt te verdwijnen 
doordat het Surinaams onderwijssysteem geen 
ruimte biedt aan het overdragen van deze kennis. 
Tenslotte moet dit rapport ook gezien worden in 
het kader van de lange strijd voor erkenning van 
de rechten van inheemse volken op hun gronden. 

Suriname is het enige land in het Westelijk 
Halfrond dat de collectieve rechten op de grond 
van inheemse volken niet erkent, ondanks het grote 
aantal internationale verdragen dat door Suriname 

gaat er nog steeds van uit dat alle grond en alle 
natuurlijke hulpbronnen in Suriname eigendom 
zijn van de Staat. Eigendom die gebaseerd is op 
eeuwenoude inheemse traditionele rechten wordt 
niet erkend. Met dit rapport hebben de inheemse 
gemeenschappen van het Beneden-Marowijne 
gebied een overtuigend document in handen om 
aan te tonen dat zij wel degelijk collectief eigenaar 
zijn van de gronden, grondgebieden en natuurlijke 
hulpbronnen, die zij traditioneel hebben bewoond 
en gebruikt.

In dit rapport Marauny Na’na Emandobo 
Lokono Shikwabana (“Marowijne – Ons
Grondgebied”) laten de inheemse gemeen-
schappen Christiaankondre, Langamankondre, 
Erowarte, Tapuku, Pierrekondre, Marijkedorp, 
Bigiston en Alfonsdorp zien hoe zij hun leefgebied 
aan de Marowijnerivier van oudsher bewonen en 
gebruiken. Behalve het traditioneel gebruik, zoals 
jacht, visvangst, woning- en botenbouw, worden 
ook de ongeschreven wetten en regels beschreven, 
die er voor zorgen dat men eeuwenlang in staat 

en fauna, zonder dat de grote diversiteit die dit 
gebied rijk is, in gevaar wordt gebracht. 

Dit onderzoek – een initiatief van de Vereniging 
van Inheemse Dorpshoofden in Suriname 
(VIDS), de Commissie Landrechten Inheemsen 
van Beneden-Marowijne (CLIM) en het Forest 
Peoples Programme (FPP) – is tot stand 
gekomen op verzoek van de lidstaten van het 
Biodiversiteitsverdrag om meer informatie te 
verschaffen over de betekenis van artikel 10c. 
Naast Suriname zijn ook in Kameroen, Thailand, 
Guyana en Venezuela case studies uitgevoerd. 

Voor dit project zijn lokale onderzoekers getraind 
om in hun eigen gemeenschappen interviews af te 
nemen, verslag te leggen en op andere manieren 
informatie te verzamelen. Het rapport met 

artikel 10 lid c verplicht om: “…voorzover mogelijk en passend: het op de gewoonte

stoelende gebruik van biologische rijkdommen in overeenstemming met traditionele

culturele gebruiken die verenigbaar zijn met de vereisten van behoud of van

duurzaam gebruik, te beschermen en te stimuleren.”


