
HET AANTAL EN DE WOONPLAATSEN VAN DE
BOSCHNEGERS EN INDIANEN IN SURINAME

DOOR

JHR. L. C. VAN PANHUYS.

Op het schrijven van de Nederlandsche Anthropolo-
gische Vereeniging, in den eersten Jaargang van den
West-Indischen Gids vermeld, op blz. 71, houdende een
verzoek om inlichtingen naar de getalsterkte van de
Boschnegers en Indianen, heeft die Vereeniging een uit-
voerig antwoord ontvangen.

De Minister van Koloniën heeft haar medegedeeld, dat
Gouverneur Staal, bij brief van 27 Juli 1919, de zaak bij
de districts-commissarissen, met uitzondering van die
van Coronie en Beneden-Commewijne, aanhangig maak-
te. De Land voogd zette in zijn brief voorop, dat de Ver-
eeniging verzoent had:

a. te pogen, zoowel in het algemeen als bij invoering
van een bevolkingsregister, te komen tot eene meer be-
trouwbare schatting van de getalsterkte van deze be-
volkingsgroepen ;

è. in het Koloniaal Verslag 1919 de in vorige Verslagen
ter zake verstrekte gegevens nader toe te lichten, en
meer uitgewerkte gegevens te verschaffen over het jaar
1918.

Het eerste punt, zoo schreef de Gouverneur, zal aan de
orde komen, wanneer de uit Nederland uitgezonden amb-
tenaar voor de invoering van een bevolkingsregister zijne
werkzaamheden in de kolonie zal hebben aangevangen.
Voor het verzamelen van de gevraagde gegevens over
1919 zal het wellicht thans reeds te laat zijn. Gaarne zal ik
echter zoo spoedig mogelijk vernemen, op welke wijze in
Uw district de schattingen van het aantal Boschnegers en
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84 BOSCHNEGERS EN INDIANEN IN SURINAME.

Indianen over de jaren 1911—1918 zijn verkregen en om
welke reden de cijfers voor het eene jaar soms aanzienlijk
afwijken van die voor het volgende. Mocht het mogelijk
zijn aan Uw desbetreffende inlichting toe te voegen een
nauwkeuriger opgave van de getalsterkte der verschil-
lende stammen in Uw district onder vermelding van de
bestaande dorpen en kampen, dan zou ik dat zeer op
prijs stellen.

De inlichtingen werden niet zoo tijdig ontvangen, dat
daarmede bij de samenstelling van het Koloniaal Verslag
van 1919 nog rekening kon worden gehouden. Uit de van
de districtscommissarissen verkregen antwoorden, die de
Gouverneur in extenso overlegt, bleek den Land voogd dat
met uitzondering van de in Nickerie gevestigde Indianen
de cijfers der in de andere districten wonende Boschnegers
en Indianen over het algemeen door min of meer opper-
vlakkige schatting zijn verkregen en dat het uiterst moei-
lijk, veelal zelfs onmogelijk wordt geacht, juiste cijfers
omtrent deze bevolkingsgroepen te verkrijgen. Voorloo-
pige besprekingen in het voorjaar 1920 met den ambte-
naar voor het Bevolkingsregister gehouden, leidden tot
de slotsom dat toepassing van het register op de nog vrij-
wel onbeschaafde volksstammen in de binnenlanden
practisch ondoenlijk moet worden geacht, vooral voor
zoover deze nog, zooals vele Indianen, een zwervend
leven leiden.

Alleen van den belangrijken stam der Aucaners aan de
Boven-Marowijne zal het misschien mogelijk blijken,
door middel van den in hun midden gevestigden post-
houder, den heer Van Lier, een eenigszins betrouwbare
telling te verkrijgen. Deze staat dan ook op diens werk-
program, doch gezien het groote wantrouwen van de
Boschnegers tegen eiken nieuwen maatregel in het alge-
meen en tegen een nauwkeurige opgave der bevolking
in het bijzonder, zal het wellicht jaren duren alvorens aan
dit voornemen volledige uitvoering zal kunnen gegeven
worden.
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Wij plaatsen hiertusschen eene opmerking. Eene po-
ging om de getalsterkte van de Boschnegers te weten te
komen kan niet een voor hen geheel nieuwe maatregel
genoemd worden; hierin vergist het Bestuur zich. In het
verdrag op 25 Maart 1837 ter vervanging van een ouder
„Viedes-contract" of zoogenaamd Testament op den
post Armina aan de Marowijne gesloten en door het
Opperbestuur goedgekeurd bij ministerieel schrijven van
29 September d. a. v., n°. 9/132 is met de Aukaners o. a.
het volgende overeengekomen:

5. Het Groot Opperhoofd en alle de Opperhoofden
zoowel als de Kleine en bosch kapiteins moeten,
binnen den tijd van eene maand na dagteekening
dezes, aan den Posthouder opgeven het getal man-
nen, viouwen, jongens en meisjes waaruit hun volk
bestaat, alsmede het getal goede en defecte geweren,
en moeten zij bij iedere volle maan aan den Post-
houder opgeven de namen der overledenen en ge-
borenen, sedert de laatste volle maan.

Een nagenoeg daarmede gelijkluidende bepaling komt
voor in de op 13 December 1835 met de Saramaccaner, en
in de op 18 Februari 1838 met de Matoeari- en Moesinga-
Boschnegers gesloten overeenkomst. (Zie „Politieke Con-
tracten met de Boschnegers in Suriname". „Bijdragen tot
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-
Indië", deel 71, jaargang 1916, blz. 371—411).

Al geven wij nu gaarne toe, dat het allicht jaren zal
duren alvorens een eenigszins betrouwbare telling van
de Aukaner Boschnegers zal zijn verkregen dan achten
wij dit geen groot bezwaar. Een Staat kan zich in derge-
lijke gevallen geduld en tijdverlies veroorloven; men
zorge slechts dat men de zaak maar niet uit het oog ver-
liest. Vijandig zullen de Boschnegers tegen een ter zake
te nemen maatregel niet staan, indien men hen aan de
desbetreffende bepalingen van de oude overeenkomsten
herinnert.

Elders kan — wij laten nu weder het woord aan Gou-
verneur Staal — op enkele zendingscentra van de ge-
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gevens der missies gebruik worden gemaakt, zooals som-
mige districts-commissarissen reeds gedaan hebben, doch
over het algemeen zal het nog in onafzienbaren tijd beslist
onmogelijk zijn, werkelijk nauwkeurige gegevens omtrent
de beide meergenoemde stammen in het Koloniaal Ver-
slag op te nemen.

De Minister meende in den geest te handelen van wat
de Vereeniging beoogt, door aan een ambtenaar van zijn
Departement vergunning te verleenen tot het gebruik-
maken van de door den Gouverneur gedane mededeelin-
gen ten behoeve van de samenstelling van een overzicht,
hetwelk aan de Redactie van de West-Indische Gids tot
openbaarmaking in het tijdschrift zou worden aange-
boden. Tot zoover de brief aan de Vereeniging; de lezer
begrijpt dat hem bedoeld overzicht in deze regelen wordt
aangeboden.

De antwoorden van de districtscommissarissen bevat-
ten verschillende belangrijke voor het overgroote deel
nimmer openbaar gemaakte gegevens, die wij hieronder,
districtsgewijze in uittreksel doen volgen:

NICKERIE.

In dit district komen geen Boschnegers voor. De India-
nen wonen op een paar plaatsen dicht bij den politiepost
„Utrecht" zoodat zij door de beambten aldaar kunnen
worden geteld.

BENEDEN- EN BOVEN-SARAMACCA.

De reden waarom de cijfers over het eene jaar afwijken
van die van het volgende, is, dat de schatting niet altijd
door dezelfde politiebeambten kon worden gedaan. De
politie bezocht af en toe verscheidene dorpen.

De districtscommissaris riep voor een opgave van de
getalsterkte de bemiddeling in van de hoofden van de
Evangelische Broedergemeente en van de Roomsch-Ka-
tholieke Missie, en zegt toe bij het samenstellen van het
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verslag in volgende jaren steeds de gegevens omtrent de
Boschnegers en Indianen van de voornoemde Kerkge-
nootschappen te zullen opvragen.

Thans verkreeg hij van de Besturen de volgende op-
gaven :

I. O^gaw va» de» i/oo/dworstattder der
èefre//e»de de èei>o/fo'»g

e» de Co/>_/>e»ame.
A. B o v e n-S a r a m a c c a .
1. De geheele bevolking van de Boven-Saramacca, te

rekenen van af Kwakoegron (het gebied der Matoeari's
en Koffimaka's) telt ± 1000 zielen. Daarvan staan 966
met name opgeschreven in onze kerkboeken. De rest is
niet gedoopt.

2. De bevolking behoort tot 2 stammen:
a. De Matoeari- of de Bekoe-Moesinga-ningre, tellende

± 850 zielen.
è. de Koffimaka of Koenti-ningre, tellende J- 150 zie-

len (de andere heltt van dien stam woont aan de Coppe-
name). Zij bewonen de dorpen Pakapaka en Klein-
Pakapaka.

3. De bevolking is verdeeld als volgt:
1. Commissariskondre — 11. Pakapaka . . . . 100
2. Makakriki . . . . 60 12. Pikien Pakapaka 20
3. Sabanpasi . . . . — 13. Posgroenoe . . . 70
4. Paubasoe 14. Malobi 40
5. Balyn 15. Maripakriki . . . 90
6. N. Jacobkondre. . 1 5 0 16. Areenbaka. . . . 30
7. Misaliebi — 17. Pikin Lembé . . 40
8. Bilawatra . . . . - 18. Boschland . . . 150
9. Kwattahede . . . 120 19. Molumbabasoe . . 90

10. Makaipingo. . . . 40
4. Precies zal men nooit het aantal bewoners van een

dorp kunnen opgeven, omdat zij aan de Boven-Sara-
macca de gewoonte hebben een gedeelte van het jaar in
het dorp van den man en een ander gedeelte van het jaar
in het dorp van de vrouw te wonen. Op beide plaatsen
hebben zij hunne woonhuizen.

5. Wat betreft het toenemen van de bevolking, zoo is
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het feit wel opmerkelijk, dat in onze statistiek gedurende
de laatste 5 jaren als overleden werden opgegeven 67,
terwijl gedoopt werden 178 kinderen.

Toen ik in Maart in Boschland was, heb ik 12 kinderen
gedoopt die pas geboren waren, dat wil zeggen kinderen
afkomstig uit de onder 13—19 genoemde dorpen.

6. Hoeveel Boschnegers zich in de streek tusschen
Kwakoegron en Groningen bevinden, kan ik niet op-
geven. Ik weet maar, dat wij in de plaatsen Maho, Zanti-
gron en Totikamp 91 personen in onze boeken hebben
ingeschreven. Maar Zantigron bijvoorbeeld, is nog bijna
geheel heidensch.

De bevolking in die streken is gemengd uit al de stam-
men in de buurt.

B. C o p p e n a m e .
Aan de Coppename wonen de overige Koffimaka of

Koenti-ningre in 2 dorpen, Witagron en Kaimanstoon,
Pikien-B? aan de Tibitie. Beide dorpen tezamen staan
bij ons te boek met 125 zielen. Er kunnen een paar meer
kinderen zijn, die niet gedoopt zijn. In de laatste 5 jaren
werden in onze statistiek als overleden opgegeven 15,
terwijl gedoopt werden 28 kinderen.

Over Boschnegers, die in de Tibitie of elders in de
buurt der Coppename wonen, is mij niets bekend.

De districtscommissaris teekent hierbij aan, dat, tus-
schen Groningen en Kwakoegron, op Santigron 82, op
Totiekamp 34 en aan de Tibiti 28 Boschnegers wonen.

II.
De gespecificeerde getallen van de Indianen van Coppe-

name en Saramacca welke ik bij mijne dienstreizen heb
opgenomen, thans verminderd met 53 door de sterfte
ingevolge de Spaansche griep, zijn de volgende:

Zie tabel hiernaast.
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Calabaskreek-Coesewij ne.

Calabaskreek-Coesewij ne.
Goede hooü
Onobisikreek
Chobynplaats
Donderkreek-Caraiben. .
Arowakken . . . .
Cornelisplaats
Tibiti-Sabana
Comboe-kreek
Simaroni
Bigi-Poika
Drie kleine kreeken en

Costeri
Maho en vier kreeken .
Combé
Grankreek

C
op

pe
na

m
e.

110
5

23
12

—

—

—

W
ay

om
bo

.

63
IR
67

—

—

T
ib

it
i.

—

26
15
6

—

B
ov

en
-S

ar
a-

m
ac

ca
.

—

45

?3
15

B
en

ed
en

-S
a-

ra
m

ac
ca

.

—

?R
12

T
ot

aa
l.

110
5

23
12
63
18
67
26
15
6

45

?3
15
?8
12

Totaal |150 |148 | 47 | 83 | 40 |468

Ten slotte herhaal ik de bemerking, aan UEdelGe-
strenge reeds persoonlijk gedaan, dat er voortdurend ver-
schuivingen plaats hebben naar andere districten, zelfs
naar den Engelschen kant, welke verschuivingen soms
tijdelijke, soms blijvende gevolgen hebben.

De Houtconcessie van de Bigi-Poika-Indianen staat op
naam, niet van de Indianen, maar alleen op dien van den
Kapitein, die ondertusschen naar ik hoor zwaar ziek ligt.
Een en andei is oorzaak, dat de verschuivingen van de
Indianen in de Boven-Saramacca niet tot grootere een-
heid zullen leiden, teiwijl de Boven-Saramacca de pi oef
moest leveren vooi de regeling in de Coppename.

Een en ander om de onbetrouwbaarheid van deze mijn
eigen opgaaf in het licht te stellen.
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BOVEN-PARA EN BOVEN-SURINAME.

Dat de cijfers over het eene jaar zoo zeer afwijken van
die van het volgende, is het gevolg van de verwisseling
van de politiecommandanten op de stations in de boven-
districten, zoodat de schattingen niet altijd op dezelfde
wijze en door verschillende politieagenten worden ge-
daan.

Aan het uitzenden van een persoon om de Boschnegers
te tellen, valt niet te denken, dat zou te veel kosten, en de
Boschnegers zouden uit wantrouwen weigeren een zoo-
danig persoon over de stroomversnellingen te brengen.
Het heen en wedertrekken van de Indianen, maakt eene
opname uiterst moeilijk.

Ook deze districtscommissaris heeft zich, na de ont-
vangst van den aangehaalden brief van den Gouverneur
van 26 Juli 1919 om gegevens gewend tot den Bisschop
der Moravische Broedergemeente en tot den op Groot-
Chatillon gevestigden Roomsch-Katholieken geestelijke,
welke opgaven wij hieronder laten volgen. Terecht merkt
de districtscommissaris op, dat daar de Evangelische
Broedergemeente en de Roomsch-Katholieke Missie,
niettegenstaande de groote offers en moeite die zij zich
getroosten tot de Boschnegers en Indianen te komen, niet
over juiste cijfers betreffende hun aantal beschikken, de
vermelding in het jaarverslag niet anders dan bij schat-
ting zal kunnen geschieden.

De Boschnegers aan de Boven-Suriname worden ver-
deeld in 2 streng van elkander gescheiden volksstam-
men.

A. A u k a n e r s (aan de Sara-kreek).
Pl.m. 700 Aukaners, die in nauwe familiebetrekking

staan tot hunne stamgenooten aan de Cottica en de
Marowijne, hebben zich sedert langen tijd aan de Sara-
kreek gevestigd. (Onze Zending was daar reeds 70 jaren
geleden werkzaam). De 700 Aukaners zijn verdeeld over
7 dorpen als volgt:
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p . m . p . m .
R e d i d o t t i 1 5 0 K r i k i ( H o o f d p l a a t s ) 1 5 0
B a k a m o e i o . . . . 1 2 0 K o f f i e k a m p . . . . 4 0
M a r i p a o n d r o . . . 1 0 0 A l a s s a b a k a . . . . 4 0
P i e t s j e a n . . . . 1 0 0

B. S a r a m a c c a n e r s .
Hunne woonplaatsen beginnen beneden de monding

van de Sarakreek en strekken zich uit tot in de Pikin Rio
en de Gran Rio.

De stam der Saramaccaners bestaat uit 9 onderstam-
men of families:
1. Awana-ningre. _ 6. Papoto-ningre.
2. Doniningre. ^ . ,., \ 7. Dahome-ningre.
3. Nasyningre. ' - • " - • • s. Loahgo-ningre.
4. Matjau-ningre. 9. Mesia-ningre.
5. Labaisa-ningre.

Het woongebied van de enkele onderstammen is niet
overal duidelijk begrensd. De Loango-ningre wonen aan
de Gran Rio, de Matjauwningre aan de Pikin Rio. Papoto
ningre beginnen bij den samenloop van Pikin- en Gran
Rio en wonen in de eerstvolgende 4 groote dorpen. De
Dahome-ningre hebben alleen het dorp Dahome. Voor
het overige kan men geen verdere grenslijnen bepalen.
De Saramaccaners zijn verdeeld over de volgende dorpen
waarvan het aantal bewoners alleen bij benadering kan
woiden opgegeven:

p.m. p.m.
1. Balyn 50 15. Moeseba 150
2. Hasigron 20 16. Nongonieu 15
3. Birihoedoe-natoe . . 50 17. Ada waai 30
4. Kadjoe 50 18. Padda 100
5. Makamie 50 19. Baikoetoe 200
6. Wakjibasoe . . . . 50 (feitelijk 3 dorpen van
7. Dam (Kapasie krei). 15 denzelfden naam).
8. Njoekondre . . . . 100 20. Doewatra 100
9. Moengjegje-kriki . . 100 21. Cordonsanti . . . . 25

10. Lombe 150 22. Pokigron 50
11. Ganja-kondre . . . 20 23. ? 25
12. Ganzee 542 24. Anjan maka . . . . 25
13. Bedotti 75 25. Abenastoon . . . . 90
14. Bakrahoposton . . . 20 26. Lokotiri 25
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p.m. p.m.
27. N. Aurara 200 43. Senoisi 250
28. Bajakriki 25 45. Pingping 200
29. Tjaliekondre . . . . 25 45. Dahome 200
30. Jankoesokondre . . 200 46. Gran Slee 160
31. Slee 200 47. Njaminakondre . . 75
32. Foetoenahakaba . . 35 48. Boefloe koele . . . 75
33. Botoasi 136 49. Godo (3 dorpen). . 400
34. Kamaroea 100 50. Kamp 250
35. Dam 75 51. Azaubazoe 100
36. Lafanti (2 dorpen) . 150 52. Bendikondre . . . . 100
37. Malobi 200 53. Paroeloebazoe . . . 50
38. Mesia 50 54. Sidonhopo 50
39. H e i k o n o e n o e . . . . 75 55. Akisianan 150
40. Toemaripa 75 56. Dandogo I . . . . 100
41. Tioboto 20 57. Dandogo I I . . . . 100
42. Kibrihede 15

Aan de Gran Rio:

58. B e n d i k o n d r e . . . . 100 62. Mooitor i 50
59. G o d o w a t r a . . . . 100 63 . ? 50
50. C a y e n n e 200 64. S t o o n h o e k o e . . . . 75
6 1 . D e m b a o 50

T e z a m e n 6593

Wanneer men dus zegt, dat het volk der Saramaccaners
6000 zielen telt, zoo kan men niet missen. 6500 komt de
waarheid misschien nog meer nabij. Overigens moet men
in aanmerking nemen dat de influenza zeer veel slacht-
offers in de Boven-Suriname gemaakt heeft. Maar 6000
zielen, dat blijft vast staan. *)

II. 0^>gaw wan iew

Naar aanleiding Uwer aanvrage deel ik U mede, dat,
voor zoover ik ze bezocht, aan de Surinamerivier thans
wonen:

') Een zeer merkwaardige uitkomst, wanneer men deze vergelijkt met
de cijfers voorkomende in de Encyclopaedie van Nederlandsen West-
Indië, blz. 156.
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Powakkakreek 194 Arrowakken
Casiporakreek 75 „
Surnau 12 „
Onoribo 9 „
Macanoi 10

Bovendien bevindt zich in de Cassipora nog zekere Fer-
nandes, een heidensche piaaiman, dien geen enkele pater
ooit te zien krijgt.

Vrouw en kinderen zijn naar ik vermeen wel gedoopt,
maar mogen nooit komen kerken. Hoeveel dat samen zijn,
weet ik niet.

Er bevinden zich hier en daar nog meer Arro wakken,
zoo o. a. in de Pauluskreek bij Domburg, ook in Carolina
en in sommige kleine kreekjes. Ik heb ze echter nog niet
bezocht, die van Pauluskreek ressorteeren niet onder mij.
Caraiben heb ik gevonden als volgt:

Surnauskreek. Kapitein Abraham met kinderen etc. 32.
Pierrekondre-Palmeneribo. Kapt. René met zijn nakome-
lingschap 34.

In Surnau is een Arrowak met eene Caraibische en een
Caraib met een Arrowaksche gehuwd, zoodat daar niet
alles zuiver bloed is.

Indien de Anthropologische Vereeniging er prijs op
stelt, om van de zijde der paters die onder hen werkten
nader bijzonderheden te vernemen, dan zou men haar
kunnen verwijzen o. a. naar de artikelen door pater Mols
geplaatst in de Surinamer van 1914/1915 als kantteeke-
ningen op de verhandeling van Dr. ten Kate in de
Encycl. van Ned. West-Indië.

BENEDEN-SURINAME EN BENEDEN-PARA.

In deze districten zijn geen Boschnegers; in het district
Beneden-Para is op Zanderij 1, op Mijnershoop en op
Matta een groepje Indianen gevestigd, terwijl voorts
langs de spoorbaan nog enkele Indiaansche gezinnen
worden aangetroffen.

Het aantal van elk der bovenbedoelde groepjes is in de
laatste jaren geschat op 60, welk aantal vrijwel onge-
wijzigd in het verslag wordt vermeld.
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COTTICA EN BOVEN-COMMEWIJNE.

De vorige schattingen van de Boschnegers en Indianen
hadden door politieagenten plaats; in 1918 schatte de
districtscommissaris de aan de Cottica ge vestigden, na
herhaald bezoek, door het aantal hutten op te nemen en
dit getal te vermenigvuldigen met het gemiddelde van
een huisgezin, dat op twee kleinere dorpen nauwkeurig
was opgenomen. Het cijfer voor Cottica in 1918 is dus
vrij nauwkeurig, die voor Boven-Commewijne, waar ze
door een politiebeambte zijn verstrekt en de Boschneger-
en Indianenbevolking zeer vlottend is, zijn ver van
nauwkeurig.

De districtscommissaris verwacht voor 1919 met be-
hulp van de hoofden (kapiteins) betrouwbare cijfers te
verkrijgen.

MAROWIJNE.

De cijfers zijn vorige jaren naar schatting opgegeven.
In 1919 verkreeg de districtscommissaris eenige cijfers
gedurende zijne reis naar de Tapanahony. Vermoedelijk
zijn de cijfers van vorige jaren opgemaakt in verband met
den gezondheidstoestand en het vermoedelijk aantal ge-
boorten en sterfgevallen onder de Boschnegers en India-
nen.

Hier eindigen de mededeelingen van de districtscom-
missarissen.

Uit het bovenstaande kunnen wij de volgende slotsom
trekken.

De Nederlandsche Anthropologische Vereeniging zal
den Minister van Koloniën dankbaar zijn deze zaak te
hebben aangevat, den Gouverneur van Suriname alsmede
de betrokken districtscommissarissen voor de uitvoering;
niet minder het Bestuur van de Evangelische Broeder-
gemeente en den R.-K. geestelijken voor de welwillend
gegeven inlichtingen, betreffende de districten Boven- en
Beneden-Saramacca, en Boven-Suriname.
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Het blijkt nu wel dat men verkeerd heeft gedaan aan
de missies niet eerder inlichtingen te vragen. De ambte-
lijke opgaaf in het Koloniaal Verslag van 1911, dat het
aantal Saramaccaners 2500 zou bedragen, raakte kant
noch wal. Dit is wel duidelijk na de uitvoerige aanwij-
zingen van den Hoofd voorstander en zijne verzekering,
dat de getalsterkte van dien stam zeker 6000 bedraagt.
Wij behoeven wel niet te betoogen, dat het voor de dis-
tricten Cottica en Boven-Commewijne, en Marowijne van
belang zou zijn te vernemen welke cijfers betreffende de
Boschnegers en Indianenbevolking aldaar door het Be-
stuur van de Evangelische Broedergemeente en dat van
de R. K. Missie zouden kunnen worden verstrekt, ook ter
toetsing aan ambtshalve gedane schattingen. Hopen wij
dat de beide betrokken districtscommissarissen alsnog
inlichtingen aan die besturen zullen willen vragen; wel-
licht hebben zij dit voor het jaar 1919 reeds gedaan. In
ieder geval is het waarschijnlijk, dat, nu door het Bestuur,
aan deze aangelegenheid bijzondere aandacht is gewijd,
de voor het Koloniaal Verslag van 1920 verzamelde cijfers
op een veel degelijker raming zullen berusten, dan vroeger
het geval kon zijn. Te overwegen ware ook of voortaan
de cijfers van de Boschnegers en Indianen te voegen
waren bij die van de andere bewoners van Suriname, zij
het dan ook door toevoeging van afzonderlijke rubrieken.
Waarom die vreemde wegstopperij van onderdanen,
waaraan men zich in de nabuurkoloniën niet schuldig
maakt. In Suriname zegt het Bestuur: Wij hebben zoo-
en zooveel inwoners, maar daar zijn de Boschnegers en
Indianen m^ bij gerekend. Waarom niet ? Heeft men in
Suriname dan bewoners te veel ? Bestaat er bezwaar om te
erkennen, dat men het getal niet absoluut nauwkeurig
weet ? Evenmin als men in Nederlandsch-Indië nalaat te
doen uitkomen dat de opgaven zijn geschat, behoeft men
dit in Suriname te doen. Voortaan zou men in de statis-
tische opgaven vermeldende de bevolking van ieder van
de districten, kunnen bijvoegen twee rubrieken met het
hoofd: Boschnegers n. s. (naar schatting) en Indianen n.s.

Vermeld worde voorts steeds het g&s:am£w/y& bedrag
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van de sterkte van de bevolking; de bevolking bestond
dan op 31 December 1918 uit 107827 + 9480 B. + 1470
I., dat is naar schatting uit 118.777 personen en niet uit
107.827 personen, zooals de ambtelijke bescheiden ons
totnogtoe voorhouden.

De bedoelde wijze van het aangeven van de bevolking
zij dan tevens een symbool van het inzicht, dat de Bosch-
negers en Indianen in maatschappelijk opzicht toch ook
eenigszins de aandacht waard zijn, en van de overtuiging,
dat in de kolonie van de inheemsche bevolking geen man
kan worden gemist. „Een jaarlijksche paragraaf in het
hoofdstuk B. (Bevolking) van het Koloniaal Verslag, spe-
ciaal aan de Boschnegers en aan a*e mg/ wmier v£rcmac/jZ-
,zaam <̂j /wdiawew gewijd, schijnt ons een redelijk verzoek."
Zoo schreef de bewerker van het door ons in den aanhef
aangehaalde artikel over de contracten met de Bosch-
negers, in 1916. Bestuur en Regeering bleven echter toen-
maals stokdoof.

Het wil ons voorkomen, dat de raad van den districts-
commissaris van Cottica en Boven-Commewijne (den
Heer Essed) goed is om te trachten ook door hulp van de
hoofden (kapiteins) betrouwbare cijfers te verkrijgen. Uit
eigen ervaring is ons bekend, dat het in het Marowijne-
district op die wijze mogelijk was *) een opgave van de
bestaande dorpen en kampen te bekomen, door welke
men een grondslag heeft voor de schatting. Volgt men dan
de door den heer E. gebezigde methode, om van ieder dorp
het aantal hutten te schatten of op te nemen, en dit aan-
tal te vermenigvuldigen met het gemiddelde van een huis-
gezin, dan komt men reeds een heel eind.

In volkenkundig opzicht zal het o. a. van groot belang
zijn de verschillen, die er in Suriname mochten bestaan
tusschen de door het Bestuur van de Evang. Broeder-
gemeente aangewezen „onderstammen" b.v. tusschen
de Dahome- en de Loango-negers, te toetsen aan de

*) Een bezoldigd vertegenwoordiger van het Opperhoofd der Aucaners
woont te Albina.
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bekend geworden bijzonderheden omtrent die verschillen
in Afrika.

Met behulp van de kaart van Cateau van Rosevelt en
van Lansberge, ware na te gaan welke dorpen en kampen
van Boschnegers en Indianen reeds zeer geruimen tijd
terzelfder plaatse gevestigd zijn. Tal van namen van
dorpen op die kaart komen met hiergenoemde overeen;
hetgeen niet zeggen wil, dat verplaatsing was uitgesloten.
Maar ook dit punt ware op te helderen.

Een slotwoord moge worden gewijd aan de Indianen.
De moeilijkheid om de zwervende Indianen te schatten

brengt ons de opmerkingen voor den geest, die in het
Voorloopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs
uit de Tweede Kamer ten aanzien van de Indianen wer-
den gemaakt bij de behandeling van het wetsontwerp
tot vaststelling van de Koloniale huishoudelijke begroo-
ting van Suriname voor het dienstjaar 1919. In dat stuk
is onder § 4 vermeld, dat verschillende leden met waar-
deering hadden vernomen, dat de R.-K. missie pogingen
aanwendt om de dorpjes van 50 tot 100 „Indianen en
Roodhuiden" tot enkele centra om te scheppen, waarin
een missionaris kan wonen en de van nature op zwerven
beluste Indianen aan geregelden arbeid kunnen worden
gewend. Men vroeg of de Regeering niet van oordeel was
dat de zending bij dit beschavingswerk moet worden ge-
steund.

De Minister antwoordde, dat hij van de hierbovenge-
noemde feiten tot nog toe onkundig was gebleven, doch
gaarne, voor zooveel dit van hem afhing,zou bevorderen,
dat de zending bij dit beschavingswerk steun erlangde.

Het lijdt geen twijfel of de Roomsch-Katholieke Missie
zou zich daarmede een uiterst moeilijk, een schijnbaar
ondankbaar en toch wel belangrijk werk ten doel stellen,
dat wel is waar slechts aan een kleine groep van de ellen-
digsten en de meest misdeelden van de Surinaamsche be-
volking zal ten goede komen, doch bij welslagen de be-
wondering en sympathie zal wegdragen van allen, wien

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:07PM
via free access



9 8 BOSCHNEGERS EN INDIANEN IN SURINAME.

èn de bekeering èn het geestelijk èn het stoffelijk welzijn
van den Indiaan ter harte gaat. Kappler zegt hiervan in
zijn „Surinam, sein Land" (enz.) Stuttgart 1887, blz. 247:

„ . . . ,wenn man die gunstige Erfolge der Jesuiten
„in Paraguay bedenkt*), wie sie in ihren Reduk-
„tionen aus den Guaranis und andern Stammen, die
„sich willig anschlossen, grössere Gemeinden bilde-
„ten, sie in Landbau und Viehzucht unterrichteten
„und sie spielender Weise zu blühenden Koloniën
„machten, kann man dann zweifeln, dass bei einem
„ahnlichen System und verstandiger kraftiger Lei-
„tung auch ahnliche Koloniën im Innern von Guiana
„entstehen könnten, die entfernt vom Einfluss ande-
„rer Europaer, diereichen Hilfs-Quellen des Bodens
„fürsich und das Mutterland nutzbar hatten machen
„können?"

Een deel van de moeilijkheden die zich ongetwijfeld
zullen voordoen, zou men wellicht kunnen ondervangen,
door na te gaan op welke wijze in Britsch-Guyana India-
nen o. a. bij Oreala aan den Corantijn, de grensrivier tus-
schen Suriname en Br.-Guyana, in afgesloten terreinen
zijn samengebracht. De Missie zou het recht moeten heb-
ben het geheel te leiden en te besturen. Zou zij al dan niet
een soort werkdwang behooren uit te oefenen ? Hoe dient
de productie te worden geregeld ? Op welke wijze zal voor
kerk en school worden gezorgd? Zou men het betreden
van het voor de Missie gereserveerde terrein van Bestuurs-
wege strafbaar moeten stellen? De Missie zal zich ook
voor de moeilijke vraag geplaatst zien, of de vruchten van
den arbeid er gemeenschappelijk eigendom zullen zijn, in
den zin zooals dit op de reservaties in Paraguay was be-
paald. Zal het mogelijk zijn de biologische factoren weg te
nemen, die hier en elders tot het uitsterven van de
Indianen leiden? Kan de Missie zorg en arbeid, tijd en
geld besteden voor deze zaak, indien de uitkomst —

*) Op de geschiedenis van de merkwaardige Indianen-koloniën van
de Jezuïten in Paraguay, die meer dan honderd jaren in stand bleven
en meer dan 100.000 inwoners telden, gaan wij hier ter plaatse niet in.
Een duidelijk overzicht zal men aantreffen in Helmolt's ,,Weltgeschichte",
Leipzig u. Wien 1899, Eister Band, blz. 405—409, met plaat.
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evenals bij de Indianen in Canada — slechts zou kunnen
zijn, dat de Indianen zich met de overige bevolking
geheel vermengden?

De plannen eischen dus wel een zeer zorgvuldige, nauw-
keurige voorbereiding en een grondige overweging van de
gevolgen.

Niet het tellen op zichzelf van de menschen stellen wij
op den voorgrond. Suriname kan geen van hare kinderen
missen, ook niet de armsten en de minst ontwikkelden:
zij telle hare kinderen, omdat die werkelijk hare grootste
schatten zijn, of moeten zijn, en met het voornemen ha-
rerzijds alles in het werk te stellen om die kinderen te
vermenigvuldigen en hun een vredig, gezond en gelukkig
bestaan te verschaffen. Moge ook aan hen in de kolonie,
die door hun arbeid een nauwkeurige schatting van het
aantal Boschnegers en Indianen mogelijk maken, deze
gedachte bijblijven.

Juli 1920.

AANTEEKENING VAN DE REDACTIE.

Jhr. van Panhuys eindigde een artikel in de Febr.-afl. over de
van cfe /«rfiawew i» Canada «w irc Swmiame met deze woorden: „zou het
te veel gevraagd zijn, indien aan onze Regeering eens een verslag verzocht
werd, hoe met de Indianen in Britsch-Guyana, in Venezuela en in Brazilië,
in Honduras en wellicht ook in staten als Columbia, Ecuador, Peru en
Bolivia is en wordt gehandeld. Dan beschikte men in ieder geval over leer-
zame voorbeelden en, wie weet, over een bruikbaren leiddraad tot het in
het leven houden van een aantal zachtzinnige roode, aan onze zorg toever-
trouwde medemenschen."

In 77ie Z)aj/y CArowicfe van 8 April 1921 — een te Georgetown ver-
schijnend dagblad — geeft Dr. VV. E. Roth, Commissioner of the Pome-
roon District in British Guyana, een bespreking van de Februari-afl. van
De IFesf-/«di'scAe Girfs en antwoordt op bovenstaande vraag aldus: „We
might suggest that they would find everything required in the Indian
Protection Ordinances of their sister colony, British Guiana".

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:07PM
via free access


