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DE INDIANEN OP BONAIRE

Een van de eerste daden van den gouverneur Changuion,
die 10 September 1804 het bestuur over Curacao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba aanvaard had, was de benoeming
in den raad van politie van een commissie, bestaande uit de
raadsleden Van Eek, Cancrijn en Beutner, om den staat van
Bonaire te onderzoeken en na te gaan „in hoe verre hetzelve voor
verbeetering der cultuur van levensmiddelen en producten en be-
vordering van landbouw, veeteelt als anderzints vatbaar zoude
zijn".

Waarschijnlijk als gevolg van de voorstellen dezer commissie
kondigde de nieuwe vice-commandeur Johannes Palm Hzn. bij
zijn komst op het eiland een verbod af voor vrije lieden om paar-
den en ezels te hebben en meer dan 25 cabrieten. Deze maatregel
werd kennelijk genomen in het belang der gouvernements-vee-
teelt. Hij ontmoette echter verzet bij de „gesaamentlijke Indiaan-
sche Inwooners des Eilands Bonaire", die in een verzoekschrift
aan den gouverneur beweerden, dat het verbod niet voor hen
mocht gelden, omdat zij niet „vrijheden" in den zin van vrij-
gelatenen zouden zijn.

Hun betoog is aldus: „De Indiaanen, eene vrije Natie uit-
maakende, bleeven na de overheering der Spanjaarden hunne
vasallen, hebbende hunne verplichtingen als ook hunne Privi-
legiën. Na de overgaave van dit Eiland aan de hollandsche repu-
bliek en het vertrek der Spanjaarden van daar, waren ook hun,
Suppliant, voorouderen, gereed met hun te vertrekken en het
Eiland te verlaaten, maar op het verzoek van den hollandsche
bevelhebber en onder plechtige belofte, dat de Indiaanen de-
zelfde vrijheden zouden blijven behouden, die zij onder de Span-
jaarden altoos genoten hadden, beslooten zij te blijven.

Dus wierden aan de alhier wonende Indiaanen vasallen van de
Hollandsche Republiek, en waaren uit dien hoofde verplicht tot
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Landsdiensten, als om te helpen bij het vergaaren van zout, om
de Ezels uit de Boschen op te jaagen, dezelve te vangen, dezelve
te helpen inscheepen, alsook het zout aan strand te brengen, als-
ook als 't verkogt was en ingescheept moeste worden.

Daarenteegen wierd hun van hunne Leen Heeren alle de voor-
rechten geaccordeerd, die sy onder de Spanjaarden genoten had-
den, te weeten eene vrije en onbepaalde teelt van Ezels, Paarden,
Cabrieten en klijn vee, het beplanten van Tuynen. Alle nieuwjaar
ontvingen zij eenen genoegzaame quantiteit Osnabrugs Linnen
tot een pak kleeren tot vergoeding van die, die sij in 's Lands-
dienst vooral bij het opjaagen van Ezels moesten verslijten. In
's Lands werk zijnde, ontvingen zij daaglijks eene kanne Mais
met eene behoorlijke randsoen vleesch en drank. Op St. Jans en
Nieuwjaarsdagen ontving zij een kelder drank en een os.

Een langen tijd bleeven de supplianten en hunne voorouders in
het bezit van deese hunne Privilegiën, en wierd dit ook door de
West Indische compagnie seer stipt voldaan en het was eerst na
het eindigen van de huur jaaren van deese compagnie dat hun
supp.ten het osnabrug linnen ingehouden wierd, het geene haast
daarop door de vermindering van drank op de twee genoemde
feestdagen gevolgd wierd, in plaats van een kelder, slegts eenige
vlessen aan hun gegeeven, en de os kort geheel ingehouden; kort
daarop verviel ook de randsoen van vleesch bij het werken aan
de zoutpan, moetende zij Indiaanen teegenswoordig, indien zij
geen droog brood willen Eeten, met hunne eigene Netten, Lijnen
en hoeken vis voor hunne kost vangen, waardoor 's Lands werk
niet alleen vertraagd en sy supplianten van hun Tuijn werk afge-
houden wierden, maar zij supplianten moesten ook gaaren koopen
voor Netten en Lynen en dikwijls cabrieten naar Curacao afsen-
den om hoeken te laten koopen; door het trapswijze besnoeijen
van hunne voorregten waren hun supplianten geene Privilegiën
meer overgebleeven dan de veefokkerij en planten van Tuynen
verminderden supp.ten diensten hierdoor niet, maar wierden
door 't schoonmaken der Putten vermeerderd, waartoe sij veel-
tijds twee of drie weeken successiv bestceden, de eertijds gewee-
sene slaven die door geld of andersins vrij geworden zijn en daar
woonen, hebben hun 't zelfde regt van veefokkerij aangematigd en
deeze zo wel als 's Lands slaaven, bezitten Coraalen vrij talrijker
als die der Indiaanen, en het grootste gedeelte der Cabrieten die
seedert eeniger tijd naar Curacao vervoerd zijn geworden, be-
hoorden aan de slaaven, die door Excellentie van hier ontbood
waaren en die hunne beesten verplicht waren te verkopen.
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In 1799 was gelijk verbod van aantelen van paarden en ezels af-
gekomen maar gouverneur Lauffer had hen „bij Provisie het genot
van hun aloude Privilegie gelaten, met belofte te hunnen gunste
aan de hooge regeering der Bataafsche republiek te schrijven".

Tot zoover de woordelijke inhoud van het verzoekschrift, dat
eindigt met een verzoek aan den gouverneur Changuion om hen
in hun privilege te handhaven.

Wie waren deze verzoekers ? Het stuk draagt slechts één naam-
teekening, van Jacobus Gomes, en verder staan er 57 kruisjes
onder. D e 58 supplianten beweren te zijn afstammelingen van de
Indianen, die onder de Spanjaarden, dus vóór 1634 reeds, op
Bonaire leefden en bij de komst der Hollanders gebleven waren.
Dit nu is uitgesloten. Het request is gedagteekend 4 Januari 1806.
Als tien jaar later de kolonie aan Nederland is terug gegeven, rap-
porteert de commissie, door den gouverneur-generaal Kikkert
aangewezen om Bonaire over te nemen en het eiland op te
nemen, dat zich onder de „vrije lieden" slechts „gecouleurde" en
„zwarte" bevinden, en vermeldt zij daarbij uitdrukkelijk: geen
„echte Indianen". (Men zie het rapport bij De Hullu in De HPes<-
/ndiscAe Giis 1922/3, blz. 505 e.v.). Het is niet waarschijnlijk,
dat alle requestranten met hun afkomelingen in die tien jaren
zijn overleden.

Maar goed: deze Indianen wilden dan ook geen „vrije lieden"
= vrijgelatenen zijn. Uit anderen hoofde komen zij echter ook
niet voor op den staat van 1816. En Hamelberg ontleent aan een
brief van den gouverneur Rodier in 1774, dat er op Bonaire
„eenige wijnige Indianen" zijn (blz. 195 van zijn De A^ërfer/awders
o/) de Wes/-/«dtscAe etYanden).

Eenige jaren geleden heeft de heer G. J. van Grol in de oudste
archieven der West-Indische compagnie nieuwe onderzoekingen
gedaan, veel dieper gaand dan die van Hamelberg, waarvan de
eerste vrucht is neergelegd in de „Algemeen historische inleiding"
van zijn uitgave De gron^^o/t/ieA *'« Ae2 Wes<-/«<ijscAe do»»ein der
genera/iïei/. Daarin leest men op de bladzijden 109 en 110: „Zoo-
wel de geringe Spaansche nederzetting op Aruba, als de wat tal-
tijker op Bonaire van Spanjaarden en Indianen, verliepen spoedig
na de bemachtiging van Curacao. Begin 1636 waen op Bonaire
maar 6 Indianen meer, die hun best deden, blijkbaar in opdracht,
er den veestapel op te ruimen en zoo spoedig mogelijk naar de
Vaste Kust te eclipseeren. Aruba was toen reeds geheel van be-
woners ontbloot.
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In 't kort, het reeds geringe Indianen-element van Spaansche
lijfeigenen op de Curacaosche eilanden verdween, practisch ge-
sproken van 1634-'36 geheel, tengevolge van de Spaansche tac-
tiek om de Indianen tegen den Nederlandschen overwinnaar uit
te spelen. Tot de vestiging van het volgende Indiaansche element
droegen niet onwaarschijnlijk bij de naturellen ten W. van Mara-
caïbo, die in 1636 nog met de Spanjaarden in strijd waren".

Hiermee ontvalt aan het betoog den geschiedkundigen grond-
slag, waarop het is gebouwd.

Van Grol spreekt nog verder van de Indianen, als hij vertelt,
dat de Indiaan, inboorling of naturel, vrij man was, niet tot slaaf
mocht worden gemaakt, en onderworpen was aan dezelfde wetten
als de blanke kolonist (blz. 110). Sprekende van het oude element
op Curacao, verhaalt hij — en dat is merkwaardig in verband met
wat in het verzoekschrift wordt gezegd — dat onder hen, die als
jachtpersoneel dienst deden, 19 December 1635 „een goede partij
kleeren, hemden en schoenen... ter vervanging van hun „afge-
sloofde" of versleten kleedingstukken" verdeeld werd. „Boven-
dien werd last gegeven om hun, als vleeschverzorgers van goeden
wille, het volle rantsoen van brood en brandewijn te verstrekken
(blz. 131 en 132). En later, uit den tijd van 1636 tot 1639, spreekt
deze schrijver, ook van Bonaire, van de monsterrol van hen, aan
wie dagelijks een hoeveelheid voedsel van compagnie's wege ver-
strekt werd, die ook namen van Indianen bevatte. Voor Bonaire
wordt hierbij het jaar 1639 genoemd (blz. 139). Van dezen In-
diaan wordt gezegd, dat hij op één lijn stond met een contractar-
beider, in rechtstreekschen dienst van de Compagnie, en „als
zoodanig geen „vrij man" of coloniër was" (blz. 141).

Tot zoover Van Grol. Het is jammer, dat het vervolg zijner
studie, dat wellicht over het onderwerp, dat ons hier bezig houdt,
meer licht zou kunnen verschaffen, al zeven jaar op zich wachten
laat.

Keeren wij nu tot het verzoekschrift terug.
Changuion stelde het in handen van den boekhouder-generaal

C. A. van Eek om bericht, consideratien en advies.
Een paar dagen later 9 Januari 1806 kwam het antwoord.
Van Eek was zelf op Bonaire geweest, en zou ook wel kunnen

weten wat er in 1799, waarop de verzoekers een beroep deden,
gebeurd was. Hij volstond met te zeggen, dat hij zich daarvan
niets herinnerde, en dat hij het onwaarschijnlijk achtte, dat
Lauffer in den gemelden geest zou hebben beslist. Voorts wist hij
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zeker, dat onder de onderteekenaars geen 20 zuivere Indianen
waren, maar veel bastaarden door de vermenging met negers,
mulatten en mestiezen enz. De vader van den eersten onder-
teekenaar Gomes was een mesties van „dit" eiland (van Cura-
cao?) Het verzoekschrift zou wel zijn opgesteld door een school-
meester „alhier" (Curacao?), genaamd Buskop, die een mesties
Indianin van Bonaire tot bijzit had (Buskop heeft dit later be-
kend). De boekhouder-generaal had ook nooit gehoord van die
privileges. Wel wist hij, dat, als zij voor 't land werkten, zij een
kan mais of eenig cabrietenvleesch kregen. Bij de inzameling van
zout kregen zij drank, rundvleesch en mais. Door de slapheid
der regeering, aldus besluit hij, is dit volk lui, disobedient en
brutaal geworden. Zijn advies luidde om het verbod te hand-
haven.

Changuion stelde daarop de zaak in handen van den vice-com-
mandeur van Bonaire om naar de onderteekenaars een onderzoek
in te stellen en bewijs van de privileges te vragen. Hij, Chan-
guion, zou dan over de zaak naar Holland schrijven, maar in af-
wachting van het antwoord van daar werd het verbod gehand-
haafd.

Toen een maand later nader bericht van Bonaire kwam, bleek,
dat twee der zoogenaamde onderteekenaars beweerden niet ge-
teekend te hebben, één niet te vinden was en zeven beneden de
18 jaar waren. Gomes had gezegd geen bewijs van de privileges
te hebben.

Merkwaardig is, dat de gouverneur 29 Maart ineens mede-
deeling doet van een ontvangen opgave omtrent de bevolking van
Bonaire; daar zouden zijn 284 Indianen, 225 vrijheden, 12
blanken en 92 slaven, ongerekend de vice-commandeur en diens
huisgezin. Deze cijfers wijken ook wel zeer af van die in den staat
van 1816: geen Indianen, 568 vrije lieden, 137 blanken en 124
slaven, te zamen 829 personen tegen 613 in 1806.

5 Juni 1806 ontving de gouverneur bericht, dat de Indianen
op Bonaire weigerden te werken tot er bericht uit Holland zou
zijn over de vrije teelt. Toen zij voet bij stuk hielden, vond
Changuion dan goed, dat de cabrietenteelt oogluikend zou worden
toegelaten, maar ried den vice-commandeur Palm den pastoor
Pirovano in den arm te nemen om de Indianen tot rede te
brengen. Dat deed deze, en een maand later kon hij berichten,
dat met Pirovano's hulp de moeilijkheden waren opgelost.Hij
schreef ook den kapitein der Indianen Jan de Groot ervan te
verdenken de Indianen tot verzet aangespoord te hebben.
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Het laatste wat het journaal van den gouverneur over deze
zaak vermeldt, is op 9 September 1806 de ontvangst van een
brief van Pirovano, waarin deze meedeelt, dat de Indianen nooit
recht op teelt van ezels, paarden en koeien gehad hebben. Dus
blijkbaar wel en alleen van geiten.

Drie maanden later waren de Engelschen baas op Bonaire. Zij
verhuurden het eiland aan pachters. Toen in 1816 het Neder-
landsch gezag hersteld was, werd het eiland een gouvernements-
plantage, en Cantz'laar, die er in 1821 een bezoek bracht, wilde
er niet van weten meer vrijheid op het gebied van landbouw en
veeteelt aan de ingezetenen toe te staan. De Indianenkwestie is
blijkbaar van de baan.

De gegevens, in deze bijdrage verwerkt, zijn, voor zoover niet
anders uit den tekst duidelijk is, ontleend aan het gouvernements-
journaal 1804, 1805, 1806, Archief van den Raad der Amerikaan-
sche koloniën nrs. 180-182. Algemeen Rijksarchief 's Gravenhage.
Zie ook Menkman, D.W./.G. 1941, blz. 172.

^ B. D.G.F.
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