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schen trant) José van David Mendes. Zie het ter Gouvernements
Secretarie berustende verslag van enkele zijner reizen.

5. Blz. 307, alinea 7. Meer dan een eeuw geleden werden dus de
boschnegers reeds bedrogen bij den verkoop van hun hout!

6. Blz. 308. Er ontbreekt nog de vermelding van een groepje
Aucaners, dat zich gevestigd heeft aan de Tibiti-rivier. Deze be-
weren daar via de Boven-Saramacca terecht gekomen te zijn. Ver-
moedelijk zijn zij afkomstig van uit den stam gevluchten of ge-
stootenen, die zich daar uiteindelijk gevestigd hebben. De Coppe-
name-rivier schijnt aantrekkingskracht te hebben voor personen die
zich onttrekken aan het stamverband. Zie het op blz. 325 vermelde
over de Koffiemakka- of Coeroentienegers, waarbij in de laatste
jaren eene vestiging van Saramaccaners van Gansee is gekomen
dicht bij Witagron. . • ; • . . . - . •

7. Blz. 312. De oplossing van den naam Missiedjan is taalkundig-
onbevredigend. Had deze iets met mister John uit te staan, dan
zou de naam Massradjan eerder verwacht kunnen worden. De aan
den voet van de bladzijde bestreden opvatting van Junker is taal-
kundig meer plausibel omdat deze het verband geeft met eene
vrouw (missie).

8. Blz. 315, alinea 7. Het komt mij minder juist voor, in officieele
stukken te schrijven over «^«c(o« van boschnegers ten aanzien
van hun grondgebied. Eigendom heeft het Gouvernement van Suri-
name; de Boschneger erkent dit ook. Beter ware de term

te gebruiken.

9. Blz. 320, alinea 6. Tegenover den Gran-tata van de Aucaners
hebben de Saramaccaners hun cultus van den Gran-Gado, die wel
is waar lager staat, doch niet minder krachtig werkt. De tegenwoor-
dige kapitein van £>a/somry is de „Gran Obia man" en ik ben er
van overtuigd dat zijn invloed grooter is dan die van den Granman.
Hij was het die de op blz. 323 bedoelde poging deed om de Sara-
maccaners van den Franschen kant terug te krijgen. Zelfs zijn reis
(uit. 1935) had geen resultaat.

Tegenover het dorp Dahomey moet de plaats zijn waar geen
blanke mag komen — waar de origineele amuletten en obia uit
Afrika bewaard worden. Een cultus bestaat wel degelijk.

Was echter bij de Aucaners de Ottro-lo oppermachtig geworden
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door de wereldlijke- en geestelijke macht in handen te krijgen, bij
de Saramaccaners bleven deze machten gescheiden en dit was het
m.i., wat — naast het voortdurend ingrijpen van het Bestuur in de
opvolging van de Granmans-voorkwam dat een bepaalde onderstam
de overhand kreeg bij de Saramaccaners, als dit inderdaad het geval
is, hetgeen nog onderzocht zou moeten worden.

Vermeldenswaard is in verband hiermede een opmerking van den
heer L. C. i?££<fy£, die door zijn filmopnamen, daarvan heel wat
kennis heeft opgedaan en onlangs bij de vertooning van zijn Maro-
wijnefilm verklaarde dat hij vond dat de Saramaccaners veel beter
hun adat bewaard hadden dan de Aucaners. Is dit juist, dan zou
de scheiding van de wereldlijke- en geestelijke macht bij de Sara-
maccaners niet zoo slecht blijken te zijn.

10. Blz. 322, 5e alinea. Hier een voorbeeld van verkeerde phone-
tische transcriptie, het is niet .<4JIW0/'/>O, doch

11. Blz. 324, alinea 9. Dit is inderdaad nog steeds het geval. Sara-
maccaners die zich aan het tuchtrecht van den stam willen onttrek-
ken, nemen dan ook de wijk naar de Becoe- en A/ocjiM(7on<7gffrj,
waar zij zich veilig voelen, althans in sommige dorpen want er zijn
kapiteins die uit vrees voor moeilijkheden hen wegzenden.

12. Blz. 344, alinea 7. Zooals ik bij blz. 320, alinea 6 aanteekende,
is m.i. de oorzaak te zoeken in het niet vereenigen van wereldlijke-
en geestelijke macht en in het ingrijpen van het Bestuur, waardoor
domineering van een bepaalde onderstam voorkomen werd. Het
herhaaldelijk ingrijpen is waarschijnlijk noodig geworden door de
éénmaal gemaakte fout: inmenging in de opvolging, waardoor
ontevredenheid en eindeloos gekonkel ontstond, die telkens weer
inmenging noodig maakte.

De aanteekeningen van den Districts-Commissaris van Suriname
geven mij aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. „5"aramacconerj" was de naam waarmede het Bestuur de
groote groep weggeloopen slaven aanduidde, die zich in de stroom-
gebieden van de Suriname- en de Saramaccarivier hadden geves-
tigd. Hier was voornamelijk het operatieterrein tegen hen. (Zie
kaart De Lavaux 1737).

Zij zelf noemden zich toen en ook later bij voorkeur naar hunne
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