
EEN OUD BERICHT OVER AROWAKKEN EN
KARAÏBEN

C. H. DE GOEJE

Op het onlangs te Hamburg gehouden XXIVe Inter-
nationale Amerikanistenkongres, heeft Dr. Charles Upson
Clark eene korte beschrijving gegeven van een manus-
cript, dat hij, werkende voor de Smithsonian Institution
(Dawes Fund), heeft gevonden en dat tot opschrift draagt
„Descripción de las Indias" van Fray Antonio Vazquez de
Espinosa, van de Carmeliter orde.

De schrijver stierf plotseling tijdens het drukken van
het werk, te Se villa in 1630. Daardoor is, zooals Léon Pi-
nelo heeft gezegd, „ons het beste werk onthouden, dat wij
over dit onderwerp zouden kunnen hebben". Het volledi-
ge handschrift, dat thans in het Vaticaan is gevonden (M.
S. Vat. Lat. Barb. 3584) omvat 112 bladzijden gedrukt en
546 bladzijden handschrift. Dr. Clark was van plan het
voorstel te doen om het geheel uit te geven.

Bij de voordracht van Dr. Clark hoorde ik, dat het werk
ook iets vertelt van de Arowakken en Karaïben, en later
liet hij mij de betreffende gedeelten zien, gaf mij een af-
druk ervan, en verklaarde op mijn vraag, of het in een
tijdschrift (den West-Indischen Gids) opgenomen zou mo-
gen worden, daartegen geen bezwaar te hebben. Een
woord van dank aan Dr. Clark voor deze breede opvat-
ting!

Hier volgt het stuk, in het Spaansch, met vrije verta-
ling in het Nederlandsch.

Cap. XVI, De los ritos, cere- Hfdst. XVI. Van de riten,
monias y costumbres de esta ceremoniën en gebruiken der
nacion Aruaca. Arowaksche natie.
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Esta nacion Aruaca tiene
por costumbre quando en la
guerra Ie matan el marido a la
muger, en teniendo la nueua de
la muerte, se corta el cabello,
que lo tiene mui largo, por no
tener otro vestido mas que
aquel que Ie dio la naturaleza, y
quantas ollas y vasijas tiene
las quiebra, y los sibucanes,
que son vnos artificios hechos
de cafia, de hechura y modo de
vna manga de vn braco, ö de
vna media, que les sirue como
de vna prensa, con que bene-
fician su pan, que hazen de Yu-
ca; conque la aprietan y ex-
primen para sacarle el cumo y
jugo, que es mortal veneno, y
el pan (sacado este cumo) es
sabroso, sano y bueno, quema
tambien por luto los dichos si-
bucanes; y si tenia alguna ha-
zienda de Espaüoles, como son
hachas, machetes, cuchillos y
otras cosas que les embiauan
para rescatar con ellas es-
clauos, hamacas, cazabe, miei
y otras cosas de la tierra, que
el difunto marido tenia a su
cargo, lo guardauan las muge-
res, para dar dello cuenta a sus
duenos.

Y auiendo quebrado y que-
mado todos sus bienes, por el
sentimiento de la muerte de
su marido, las labrancas y sem-
brados que tiene de yuca, sus
parientes la cogen, benefician y
cuezen en vnos hornillos que

Bij de Arowakken heerscht
het gebruik, dat wanneer in
den oorlog de echtgenoot van
eene vrouw gedood is, en ze de
tijding ontvangt, zij zich het
hoofdhaar afsnijdt, dat ze zeer
lang draagt, omdat ze geen
meerdere kleeding draagt dan
de natuur haar schonk. Ze
breekt alle potten en vaten die
ze heeft, en uit rouw verbrandt
ze ook haar sibucanes, dat zijn
van riet gemaakte dingen, als
een mouw of kous (de matapi,
Arowaksch Suriname yoro,
Vert.), die hun tot pers dient bij
de bereiding van het brood dat
ze van yuca (kassave, Vert.)ma-
ken; ze persen daarmede de kas-
save uit, om er het sap uit te
verwijderen, dat een doodelijk
vergif is; en het brood (waaruit
het sap verwijderd is), is smake-
lijk, gezond en goed. En als ze
goederen van de Spanjaarden
hebben, zooals bijlen, kapmes-
sen, messen en anderezaken die
deze hun zonden om ze te rui-
len tegen slaven, hangmatten,
kassave, honig en andere din-
gen van het land, die de over-
leden echtgenoot onder zijn be-
rusting had, dan bewaren de
vrouwen die om er rekenschap
van af te leggen aan de be-
zitters.

En als ze al haar bezittingen
gebroken en verbrand heeft uit
verdriet over den dood van
haar echtgenoot, dan oogsten
haar familieleden haar yuca en
bereiden en bakken deze in een
fornuisje dat ze budales noe-
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llaman budales, hasta que el
pan que se haze de la yuca se
tuesta mui bien, luego todo
este pan lo echan en agua hi-
ruiendo y lo bueluen a poner en
los sibucanes, que siruen de
prensas, y todo lo que va dis-
tillando van echando en tina-
jas que para esto tienen, hasta
que hierue como el vino, y lo
menean con vnos palos para
que hierua y cuezga porigual,
conque queda hecho su vino,
que llaman Guero, que es del
mismo color que el nuestro,
aunque mas fuerte, y en men-
guando las tinajas es senal que
esta hecho.

Despues, se juntan todos los
parientes, amigos y vezinos a
celebrer las obsequias del di-
funto, llorando y cantando las
proëzas, hazaüas y valentias,
con solene borrachera, bebien-
do valientemente, hasta que to-
dos quedan borrachos, y con-
sumen la hazienda del difunto
que la viuda tenia, sin que Ie
quede cosa, y ella no assiste a
estas obsequias y borrachera,
sino se esta retirada en su apo-
sento: y en acabando en el
modo referido las obsequias y
de consumir lo que auia, tra-
tan luego los parientes de casar
la viuda, y proponiendole al-
gun nouio Ie pregunta ella si
sera para sustentarla como su
marido el muerto, y si el nouio
viene con las condiciones que
ella Ie propone, se acuesta en

men (Ar. Sur. frwia/t kassave-
bakplaat, Vert.), totdat het
brood wel doorbakken is, en
daarna werpen ze al dit brood
in kokend water en doen het
weder in de sibucanes die tot
persen dienen, en alles wat eruit
druipt valt in kuipen die ze
hiervoor hebben, totdat het
gist als wijn, en ze roeren het
met een stuk hout opdat het
gelijkelijk doorgist, en daar-
mede is hun wijn toebereid,
die ze guero noemen (= Ar.
Sur. èatwarM? Vert.) en die van
dezelfde kleur is als de onze,
hoewel sterker, en als de vloei-
stofspiegel in de kuipen daalt,
dan is dat een teeken dat het
gereed is.

Vervolgens vereenigen zich
alle familieleden, vrienden en
buren, om het doodenfeest van
den overledene te vieren, wee-
nende en de heldendaden, oor-
logsfeiten en dapperheden be-
zingende in een plechtig drink-
gelag, dapper drinkende tot al-
len dronken zijn, en ze maken al
de bezittingen van den overle-
dene op, die de weduwe had,
zonder haar iets te laten. En zij
woont dit doodenfeest en drink-
gelag niet bij, maar heeft zich
teruggetrokken in haar kamer.
En als ze op de beschreven wijze
het doodenfeest beëindigd heb-
ben, en al wat zij had, opge-
maakt hebben, dan onderhan-
delen de familieleden terstond
over het uithuwen der we-
duwe, en als ze haar een nieu-
wen man voorstellen, vraagt ze
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vna jamaca, que es su cama, y
el pariente mas cercano que
ella tiene la lleua de la mano
mui al descuido por donde el
que ha de ser su marido esta
acostado en su jamaca, y es-
tando con mucho cuidado,
quando passa por junto a el, la
ase, y se la quita al pariente,
que la lleua de la mano, y bre-
gando con ella la acuesta en
su cama y duerme con ella; y
antes que amanezca se va ella
al monte auergoncada, donde
esta tres dias, sin que el nueuo
marido la vea, ni sepa de ella,
ni lo pregunta, y a los tres dias
se juntan los parientes de am-
bas partes, y Ie dizen al nouio:
Vamos por tu muger; y van
todos donde los parientes sa-
ben esta, y alli se abracan, y
entonces quedan casados de to-
do punto: y ella Ie dize: Adui-
erte, que tengo tal hazienda, ö
tantas hachas, ó cuchillos de
tal ó tales Espafioles, y el otro
mi marido las recibio, y hi-
zieron confianca dèl, y no las
ha pagado, que tu has de acu-
dir al beneficio desta hazienda,
assi por el descargo de la con-
ciencia de mi marido, como por
la buena correspondencia; y el
mismo marido lo aceta todo, y
acude con mucho cuidado y
puntualidad, satisfaziendo a
sus duefios con buena corres-
pondencia y verdad.

hem of hij haar zal onderhou-
den zooals haar overleden echt-
genoot deed; en als de nieuwe
man toestemt in de gestelde
voorwaarden, legt hij zich in
een hangmat, die zijn bed is,
en het naaste familielid dat ze
heeft, voert haar achteloos aan
de hand daarheen waar degene
die haar echtgenoot zal worden
in zijn hangmat ligt; en hij let
op, en als ze hem passeert, pakt
hij haar en neemt haar af van
het familielid dat haar aan de
hand voerde, vecht met haar,
legt haar in zijn bed, en slaapt
met haar. En voor het aan-
breken van den dageraad, gaat
ze beschaamd het woud in,
waar ze drie dagen blijft, zonder
dat de nieuwe echtgenoot haar
ziet, noch iets van haar hoort,
noch naar haar vraagt, en na
den derden dag vereenigen
zich de familieleden van beide
zijden en zeggen tot den
bruigom: Laat ons naar je
vrouw gaan; en allen gaan daar-
heen waar de familieleden we-
ten dat zij is, en daar omhelzen
zij elkaar, en vervolgens blij-
ven ze in alle opzichten ge-
trouwd. En zij zegt hem: denk
erom dat ik een ding heb, of
zooveel bijlen of messen, van
dien of van die Spanjaarden;
en mijn vorige echtgenoot heeft
ze ontvangen en men stelde
vertrouwen in hem, en hij heeft
ze niet betaald, en jij moet zor-
gen voor dit bezit, zoowel om
het geweten van mijn echtge-
noot te ontlasten, als voor de
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Los principales y Caziques
tienen a seis y a ocho mugeres,
y cada luna duerme con la
suya y aunque todas tienen cui-
dado de darle de corner, el
plato principal y preferido es de
la que duerme con el aquella
luna. Los Indios ordinarios
tienen a dos y a tres mugeres.
A la muger llaman soco, al
hijo, dadite, y al padre, dajuna,
y al amigo, dabuquei, ö ta-
pane.
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goede betrekkingen. En de
echtgenoot neemt het alles aan
en zorgt er met overleg en stipt-
heid voor, en voldoet de be-
zitters in goede verhouding en
naar de waarheid.

De hoofden en caziquen heb-
ben zes tot acht vrouwen, en
men slaapt elke maand met één
bepaalde, en hoewel alle hem
met voedsel verzorgen, is de
voornaamste schotel, en die
waaraan hij de voorkeur geeft,
die van de vrouw waarmede hij
die maand slaapt. De gewone
Indianen hebben twee tot drie
vrouwen. De vrouw noemen zij
soco, den zoon dadite en den
vader dajuna, en den vriend
dabuquei, of tapane (Ar. Sur.
isogo klein, rfa-^'-ci mijn zoon,
<fo-ï'o-tto mijn bloedverwanten,
d!a-&M&j-« mijn (van den man)
oudere broeder, a/ta-ww ka-
meraden, Vert.).

Hfdst. XVII. Van de wijze
waarop de Karibische natie
kapiteins maakt, en van de
monden van de rivier Orinoco,
waar ze wonen.

De Kariben zijn menschen-
eters; zij hebben hun neder-
zettingen in de monden van de
Orinoco, en heeten Garinas
(Karaïbisch Suriname £a/tna,
Vert.). Wie kapitein wil worden
bij hen, moet drie vijanden
in den strijd gedood hebben
met een houten macana die
hun zwaard is, en nadat hij die
drie vijanden gedood heeft,
werpt hij de macana op den
grond, en neemt getuigen van

Cap. XVII. Del modo de ar-
mar Capitanes la nacion Ca-
riba, y de las bocas del rio Ori-
noco, donde habitan.

La nacion Cariba, comedora
de carne humana, que tiene
sus poblaciones en las bocas del
no Orinoco dichas Garinas;
para llegar a ser Capitan entre
ellos, ha de matar a tres de los
enemigos en batalla con vna
macana de palo, que es su es-
pada, y en acabando de matar
los tres enemigos, arroja la ma-
cana en el suelo y haze testigos
de su valentia, y no pelea mas,
yendose a su vagel, donde se
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acuesta, y no se leuanta de alli
hasta que viene su Cazique, ö
General que los gouierna, y re-
tirados a sus pueblos, ö Prouin-
cias, Ie tresquilan, y Ie cuelgan
vna xamaca en lo mas alto de
la casa, donde viuen, y alli Ie
hazen ayunar vn ano entero,
sin comer, ni beber otra cosa
que masato, que es su bebida,
que hazen del cazabe, y quinze
dias antes de passar el ano,
buscan hormigas grandes y
brauas, casi tan grandes como
abejas, que en su lengua
llaman jalofas; destas presas
por los pescuecos en canti-
dad, que qualquiera pica-
dura, o mordedura dellas dura
veinte y cuatro horas, y da ca-
lentura, Ie echan sartas en la
xamaca, d cama donde esta
para que Ie muerdan y piquen,
y las ha de sufrir con paciencia
sin menearse, ni mostrar fla-
queza, por espacio de veinte y
quatro horas, y despues Ie sa-
can de la cama, y Ie ponen vn
penacho de muchos colores de
plumas, y estando todos jun-
tos Ie ponen en medio de dos
indios valientes, que con dos
acotes, a modo de los cocheros,
hecho vn raxonamiento de los
hechos y valentias de los pas-
sados, y que les ha de imitar en
defensa de su patria, y alcados
los bracos arriba, Ie dan mu-
chos acotes; y si muestra fla-
queza, ö temor, Ie bueluen de
nueuo a la penetencia, y si va-
lor y fortaleza, todos Ie dan el
lauro y vitor con alarido, y

zijn dappere daad, en vecht
niet meer, en begeeft zich naar
zijn boot waar hij zich neder-
legt en niet van daar opstaat
totdat zijn cazique, of generaal
die hen regeert, komt. En te-
ruggekeerd in hun dorpen of
provincies, snijden ze hem het
haar af en hangen hem in een
hangmat op in het hoogste deel
van het huis waarin ze leven, en
daar laten ze hem een geheel j aar
vasten, zonder ander eten en
drinken dan masato, dat hun
drank is die ze maken van kas-
sa ve. En vijftien dagen voor-
dat het jaar om is, zoeken ze
groote bijtende mieren, bijna
zoo groot als bijen, die ze in hun
taal jalofas noemen, waarvan
een prik of beet vierentwintig
uren duurt en koorts geeft. Een
hoeveelheid van deze, bij de nek-
ken vastgehouden, werpen ze bij
snoeren in de hangmat of het
bed waarin hij is, opdat ze
hem bijten en prikken, en hij
moet het met geduld verdragen
zonder zich te verroeren, noch
zwakte te toon en, gedurende
vierentwintig uren. Vervolgens
halen ze hem uit het bed en
zetten hem een tooisel van
vederen van velerlei kleur op
het hoofd, en terwijl ze allen
bij elkaar zijn, plaatsen ze hem
tusschen twee dappere India-
nen die met twee zwepen als
die van koetsiers, een rede-
voering houden van de ver-
richtingen en dappere daden
van de voorvaderen, die hij zal
hebben na te volgen ter ver-
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trayendole el arco y flechas, Ie
echan a rodar a toda priessa vn
ouillo de algodon, y Ie tira al
ouillo quatro flechas, y con
esto queda armado Capitan y
Cabeca.

dediging van zijn vaderland,
en terwijl hij de armen omhoog
geheven houdt geven ze hem
vele zweepslagen. En als hij
zwakte toont, of vrees, laten ze
hem opnieuw de straf onder-
gaan. Als hij moed en sterkte
toont loven allen hem, en jui-
chen hem toe, en terwijl zij hem
boog en pijlen brengen, werpen
ze hem een snelrollend kluwen
katoen toe, en hij schiet naar
het kluwen vier pijlen, en daar-
mede blijft hij kapitein en hoofd.
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