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Samenvatting                                                                                                                                                                         

Deze scriptie betreft een herkomstonderzoek dat is uitgevoerd naar de Guyaanse verentooien in de 

collectie van het Zeeuws Museum en die eigendom zijn van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 

der Wetenschappen. Het Zeeuws Genootschap verkreeg deze tooien in respectievelijk 1776 en 1817 

waarmee dit, voor zover bekend, de oudste Guyaanse verentooien zijn in de Collectie Nederland. 

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen waar, wanneer en door welke stam(men) de tooien 

van het Zeeuws Genootschap zijn gecreëerd en om vervolgens na te gaan welk historisch pad de 

tooien hebben afgelegd om uiteindelijk in Zeeland terecht te komen. Om deze vragen te 

beantwoorden is een multidisciplinair onderzoek uitgevoerd dat leunt op zowel de (kunst)historie als 

de antropologie en waarbij bijvoorbeeld ook uitstapjes naar de ornithologie zijn gemaakt.  

 Een van de belangrijkste ontdekkingen gedaan met dit herkomstonderzoek is dat het Zeeuws 

Genootschap niet over drie maar vier Guyaanse verentooien beschikt, te weten G2348, G2350 en 

G2351A en B. Dat wat eeuwenlang doorging voor de onderring van G2351 bleek een op zichzelf 

staande Guyaanse verentooi te zijn. Alles wijst erop dat de foutieve samenvoeging plaatsvond op het 

moment dat beide verentooien in het bezit waren van het Zeeuws Genootschap. Archiefonderzoek 

wijst uit dat dit verlichte gezelschap van wetenschappers en verzamelaars eind achttiende en begin 

negentiende eeuw slecht geïnformeerd was wat betreft de Guyaanse indianenstammen en hun 

verenornamenten. Dit gebrek aan kennis in combinatie met het gegeven dat de Guyaanse 

verentooien zeer waarschijnlijk in losse onderdelen bij het Zeeuws Genootschap arriveerden, moet 

hebben geleid tot de onjuiste fusie van G2351A en B en de andere, bij G2348 en G2350 

geconstateerde reconstructiefouten. De verentooien sluiten hiermee aan bij het eerder al door dr. 

Andreas Schlothauer beschreven fenomeen dat Zuid-Amerikaanse verenornamenten het risico liepen 

ten prooi te vallen aan foutieve reconstructies wanneer zij naar Europa werden geëxporteerd.  

 Tot de conclusie is gekomen dat de meest waarschijnlijke kandidaten voor de creatie van de 

verentooien van het Zeeuws Genootschap de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau zijn. Dit omdat deze 

aan of nabij de Guyaanse kust wonende stammen in de achttiende eeuw het meeste contact hadden 

met de kolonisten in Nederlands-Guyana. Daarnaast zijn er van deze inheemse stammen verentooien 

gevonden die stilistische overeenkomsten delen met G2348, G2350 en G2351A en B. Tegelijkertijd is 

het zo dat deze stijlkenmerken tamelijk fluïde zijn. G2348 kent bijvoorbeeld elementen die zowel aan 

de beeldtaal van de Arawak als die van de Warrau deden denken en waardoor dit ook een 

hybridetooi kan zijn. In de belangrijke discussie binnen de culturele antropologie of dat culturen 

onafhankelijk van elkaar evolueren of dat ze elkaar beïnvloeden en vermengen, sluit deze scriptie 

zich dan ook bij de laatstgenoemde opvatting aan. De verentooien van het Zeeuws Genootschap zijn 

een voorbeeld van de diffuse Guyaanse stamculturen.  
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Inleiding                                                                                                                                                            

‘Ene muts voorheen door eenen Indiaanschen hoofden te Essequibo gedragen’ schonk Justus Tjeenk 

op 30 april 1776 aan het in 1767 opgerichte Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te 

Vlissingen (afb. 1).1 In december van datzelfde jaar gaf Abraham Louijssen ook een ‘indiaanse muts’ 

aan het Zeeuws Genootschap (afb. 2) en in 1817 doneerde Nicolaas Hugenholtz een ‘statiemuts der 

Bokkanezen Opperhoofden’ aan het Zeeuws Genootschap (afb. 3).2 Met muts wordt hier verentooi 

bedoeld en Bokkanezen was destijds een tamelijk denigrerend modewoord waarmee men een 

inheems-Amerikaanse man aanduidde.3 Het stamt af van het woord bok, waarmee een 

mannetjesgeit of hert wordt bedoeld.           

 Anno 2018 zijn de drie geschonken verentooien nog steeds in het bezit van het Zeeuws 

Genootschap. Als langdurige bruikleen bevinden de tooien zich momenteel in de collectie van het 

Zeeuws Museum onder de objectnummers G2348, G2350 en G2351. G2348 is de door Hugenholtz 

geschonken tooi, G2350 die door Tjeenk en G2351 de door Louijssen geschonken tooi. Deze laatste 

bleek, zo werd ontdekt met dit onderzoek, uit twee verentooien te bestaan die ooit ten onrechte zijn 

samengevoegd. Feitelijk gezien heeft Louijssen dus twee verentooien aan het Zeeuws Genootschap 

geschonken: G2351A en B (afb. 4 en 5).         

 De aan het genootschapen geschonken verentooien bestaan uit mandjes gevlochten van 

plantenstrengen waaraan met touw veren van tropische vogels zijn bevestigd. Op het eerste oog 

verschillen de tooien vrij sterk van elkaar. G2348 kent bijvoorbeeld een grootse, verticale structuur 

met veel lange, rechtopstaande vogelveren en een vrij uitbundige decoratie van onder andere  

keverschildjes en een beschilderd kruis. G2350 is daarentegen veel kleiner, minder hoog en niet zo 

uitbundig versierd. G2351, zoals aangetroffen in de staat voorafgaand aan dit onderzoek en dus nog 

bestaande uit G2351A en B, zit een beetje tussen de twee andere tooien in. De tooi heeft een aantal 

lange, omhoogstaande vogelveren maar is tegelijkertijd minder uitbundig gedecoreerd dan G2348.

 Ook wat betreft toeschrijvingen verschillen de tooien van elkaar. Voor G2350 en G2351 is het 

onduidelijk van welke inheemse stam(men) deze tooien afkomstig zijn terwijl G2348 in de interne 

objectdocumentatie van het Zeeuws Museum wordt toegeschreven aan de Wayana.4 Deze stam 

 
1 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 en 160. 
2 Idem. 
3 ‘Buck (n. 1)’, Online Etymology Dictionary, <https://www.etymonline.com/word/buck> (geraadpleegd op 8 

juni 2017).   
4 ‘Indianenmuts afkomstig uit Essequibo’, online collectiedatabase Zeeuws Museum, < 

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2350-indianenmuts-afkomstig-uit-

essequibo>, ‘Indianenmuts afkomstig uit Essequibo’, online collectiedatabase Zeeuws Museum, < 

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2351-indianenmuts-afkomstig-uit-

essequibo> en ‘Hoofdtooi uit Demerary, Guyana, Zuid-Amerikaanse indianen (volk)’, online collectiedatabase 

Zeeuws Museun, < https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2348-hoofdtooi-uit-

demerary-guyana> ( allen geraadpleegd op 8 juni 2017).   
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bevond zich in de achttiende eeuw in de binnenlanden van Suriname en Frans-Guyana.5   

 Wat de tooien wel met elkaar gemeen hebben, is dat zij afkomstig zijn uit de Nederlandse 

kolonies aan de mondingen van de rivieren Demerary en Essequibo (afb. 6).6 Deze rivieren liggen in 

het tegenwoordige Guyana maar maakten vroeger deel uit van het in de zestiende en zeventiende 

eeuw gestichte Nederlands-Guyana. Dit gebied bestond naast de kolonies aan de Demerary en 

Essequibo uit de kolonies gelegen aan de mondingen van de Berbice, Pomeroon en Suriname.7 

Daarmee bestreek Nederlands-Guyana een groot deel van het Guyaanse kustgebied dat liep van de 

monding van de Amazone tot aan de monding van de Orinoco en dat door de kolonisten, waaronder 

veel Zeeuwen, de Wilde Kust werd genoemd.8 Een moderne benoeming voor deze regio is de 

Guyana’s. In dit gebied waren de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau de meest dominante 

indianenstammen (afb. 7).9 Van de vijf Nederlandse kolonies werden Berbice, Demerary, Essequibo 

en Pomeroon in 1796 door de Britten bezet en in 1814 met het Verdrag van Londen officieel tot Brits 

territorium verklaard.10 Suriname bleef als kolonie voor Nederland behouden totdat het land in 1975 

officieel zijn onafhankelijkheid verkreeg.11            

 Het bovenstaande is alle informatie die voorafgaand aan dit scriptieonderzoek bekend was 

over de tooien G2348, G2350 en G2351A en B. Met deze informatie kan men een bepaald beeld 

vormen van de tooien maar tegelijkertijd blijven er ook nog veel vragen onbeantwoord. Een van de 

meest interessante daarvan is welk pad de tooien nu precies hebben afgelegd voordat zij 

terechtkwamen bij het Zeeuws Genootschap. Het is deze herkomst van de Zeeuwse tooien die 

centraal staat in deze scriptie. Waar en van welke stam komen G2348, G2350 en G2351A en B 

vandaan en hoe zijn de tooien terechtgekomen bij het Zeeuws Genootschap? Het is namelijk zeer 

bijzonder dat een instelling beschikt over achttiende-eeuwse verentooien, want het overgrote deel 

 
5 N.L. Whitehead, Lords of the tiger spirit: a history of the Caribs in colonial Venezuela and Guyana, Dordrecht 

1988, p. 57. 
6 ‘Indianenmuts afkomstig uit Essequibo’, online collectiedatabase Zeeuws Museum, < 

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2350-indianenmuts-afkomstig-uit-

essequibo>, ‘Indianenmuts afkomstig uit Essequibo’, online collectiedatabase Zeeuws Museum, < 

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2351-indianenmuts-afkomstig-uit-

essequibo> en ‘Hoofdtooi uit Demerary, Guyana, Zuid-Amerikaanse indianen (volk)’, online collectiedatabase 

Zeeuws Museun, < https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2348-hoofdtooi-uit-

demerary-guyana> (allen geraadpleegd op 8 juni 2017).   
7 J.J. Hartsinck, Beschryving van Guiana of de Wilde Kust, in Zuid-America [..] vol. 1 en 2, Amsterdam 1770, p. 

257. 
8 C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680, Assen 1971, pp. 79-81. 
9 L.A.H.C. Hulsman, Nederlands Amazonia: handel met indianen tussen 1580 en 1680, Amsterdam 2009, pp. 

208-213. 
10 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 170. 
11 Akte van erkenning van de Republiek Suriname, Nationaal Archief, Kabinet der Koningin archiefinventaris 

2.02.20 inventarisnummer 13686                                                                                     

<http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/inleiding/eadi d/2.02.20/inventarisnr/13686> ( 

geraadpleegd op 22 juni 2017)  
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van de verentooien in collecties van internationale musea zijn afkomstig uit de negentiende en 

twintigste eeuw.12 Een blijk van deze zeldzaamheid is ook dat tijdens dit scriptieonderzoek de tooien 

G2350 en G2351 zijn aangewezen als beschermd cultuurgoed op basis van de Erfgoedwet 2016.13 

Deze aanwijzing vond plaats nog voordat ontdekt werd dat G2351 uit twee tooien bestond. Het is 

nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft, maar de kans is groot dat beide tooien nu worden 

aangewezen als cultuurgoed.14 Verder is de kans aanwezig dat G2348, mede door dit onderzoek, ook 

nog als nationaal erfgoed wordt voorgedragen.15   

 
12 A. Schlothauer, ‘Europäische Kombinationen von Federschmuck des Amazonas-Gebietes’, Kunst & Kontext 

2017:13, p. 46. 
13 ‘Kerncollectie Zeeuws Genootschap aangewezen als cultuurgoed van nationaal belang’, nieuwsbericht op 

website Zeeuws Genootschap van 25 oktober 2017, <https://kzgw.nl/nieuws/kerncollectie-zeeuws-

genootschap-aangewezen-als-cultuurgoed-van-nationaal-belang/> (geraadpleegd op 1 november 2017).  

G2350 en G2351 maken deel uit van de oudste collectie van het Zeeuws Genootschap, verzameld voor circa 

1804, en zijn daarom in 2017 door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met nog 

zo’n 300 objecten aangewezen als beschermd cultuurgoed.  
14 E-mail Erik van der Doe, samen met Liesbeth van der Geest de conservator van de volkenkundige 

voorwerpen van het Zeeuws Genootschap, 2 januari 2018.  
15 E-mail Erik van der Doe, 2 januari 2018. Technisch gezien maakt G2348 niet deel uit van de kerncollectie die 

voor 1804 door het Zeeuws Genootschap is verzameld. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal latere 

uitzonderingen mogelijk. Het Genootschap is nog in overleg met het ministerie welke objecten dit zullen zijn, 

maar G2348, deel uitmakend van de verzameling Zeeuwse verentooien, zal zeker aan bod komen tijdens dit 

overleg.  
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Afb. 1. G2350 (maker onbekend), indianenmuts afkomstig uit Essequibo, datering voor 1776, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, hoogte circa 40 cm 

(inclusief veren) en diameter 33 cm, Zeeuws Museum, Middelburg. Foto: Zeeuws Museum.  



9 

 

 

Afb. 2. G2351 (maker onbekend), hoofdtooi indianen, datering voor 1776, gebruikt materiaal onder andere, 

plantenvezels, katoen en veren van de ara, hokko, oropendola en rode ibis, hoogte circa 70 cm (inclusief veren) 

en diameter 45 cm, Zeeuws Museum, Middelburg. Foto: Zeeuws Museum. 
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Afb. 3. G2348 (maker onbekend), hoofdtooi waarschijnlijk gebruikt voor initiatierituelen van jongens, datering 

voor 1817, gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen, keverschildjes en veren van de 

Amazonepapegaai en ara, hoogte circa 86 cm (inclusief veren) en diameter 36 cm, Zeeuws Museum, 

Middelburg. Foto: Zeeuws Museum.  
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Afb. 4. G2351A (maker onbekend), hoofdtooi indianen, datering voor 1776, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, diameter mand 17-18 cm en hoogte 4 cm, Zeeuws Museum, 

Middelburg. Foto: Andreas Schlothauer. 

 

Afb. 100. G2351B (maker onbekend), hoofdtooi indianen, datering voor 1776, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de ara, hokko en oropendola, diameter mand 22 cm en hoogte 9,5 cm, 

Zeeuws Museum, Middelburg. Foto: Andreas Schlothauer. 
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Afb. 6. N.L. Whitehead, kaart van alle Nederlandse forten en handelsposten in de kolonies te Berbice, 

Demerary en Essequibo. Bron: N.L. Whitehead, Lords of the tiger spirit: a history of the Caribs in colonial 

Venezuela and Guyana, Dordrecht 1988. 
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Afb. 7. Peter Rivière, kaart met daarop de belangrijkste indianenstammen van de Guyana’s. Foto: P. Rivière, 

Individual and society in Guiana: a comparative study of Amerindian social organization, New York 1984. 

                                                                                                                                                            

 

Onderzoeksstrategie                                                                    

De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt:  ‘Wat is de herkomst van de Guyaanse verentooien 

G2348, G2350 en G2351A en B?’. Deze vraag is onder te verdelen in  twee deelvragen. De eerste 

deelvraag is: ‘Waar, wanneer en door welke stam(men) werden G2348, G2350 en G2351A en B ooit 

gemaakt?’ Deze vraag richt zich nadrukkelijk op de onderzoeksobjecten zelf. Dit kan daarmee worden 

gezien als een meer kunsthistorische benadering aangezien het materiële hier centraal staat.  

 De tweede deelvraag luidt als volgt: ‘Welk historisch pad hebben de verentooien afgelegd om 

terecht te komen bij het Zeeuws Genootschap?’ Deze vraag zich richt op het immateriële, namelijk 

het historische pad dat G2348, G2350 en G2351A en B in de loop der tijd hebben afgelegd. Het 

onderzoek dat is uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden is meer historisch en ook meer 

algemeen van aard. Dit omdat onderzocht wordt hoe verentooien zoals G2348, G2350 en G2351A en 

B in de achttiende eeuw bij een vroeg-wetenschappelijk genootschap als het Zeeuws Genootschap 

terecht konden komen.                          
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Voor het verkrijgen van een adequaat antwoord op de onderzoeksvraag was het noodzakelijk om 

beide kernvragen zo precies mogelijk te beantwoorden. Wanneer deze scriptie zich enkel had gericht 

op de materiële bestudering van de onderzoeksobjecten en op basis hiervan stamtoeschrijvingen had 

gedaan voor G2348, G2350 en G2351A en B, dan was deze toeschrijving nooit houdbaar geweest. Het 

is namelijk noodzakelijk om de stamtoeschrijvingen te toetsen aan de historische context. Zou dit niet 

worden gedaan dan kan op basis van enkel de bestuderingen van de verentooien een toeschrijving 

worden gedaan voor een stam waarmee de kolonisten te Nederlands-Guyana in werkelijkheid nooit 

mee in contact kwamen, bijvoorbeeld omdat deze stam al was uitgestorven voordat de kolonisten 

zich vestigden aan de Wilde Kust. Om dergelijke missers te voorkomen was het historisch onderzoek 

dus nodig ter verificatie.            

 Dat dit scriptieonderzoek twee gezichten heeft, valt ook af te leiden uit de hoofdstukindeling 

van deze scriptie. Hoofdstuk één, twee en vijf focussen zich op het materieel-culturele onderzoek dat 

is uitgevoerd, terwijl hoofdstuk drie en vier zich richten op het historische pad dat G2348, G2350 en 

G2351A en B hebben afgelegd. Ter inleiding zal hieronder de opzet van deze hoofdstukken kort 

worden besproken.          

 Het is noodzakelijk om eerst de materiële cultuur van de Guyaanse stammen in kaart te 

brengen voordat de vraag welke stam(men) G2348, G2350 en G2351A en B hebben gemaakt 

beantwoord kan worden. Pas wanneer dit duidelijk is, kan worden nagaan op welke manier de 

verentooien van het Zeeuws Genootschap voortkomen uit deze cultuur en waaraan dit bij G2348, 

G2350, G2351A en B valt te herkennen. Zodoende opent hoofdstuk één met de bestudering van de 

Guyaanse materiële cultuur in brede zin.          

 De daadwerkelijke bestudering van G2348, G2350 en G2351A en B staat centraal in 

hoofdstuk twee . Dit is het meest uitgebreide hoofdstuk van deze scriptie. Hoe het fysieke onderzoek 

van de verentooien van het Zeeuws Genootschap precies in zijn werk ging, zal in het hoofdstuk zelf 

uitgebreid aan bod komen.         

 Hoofdstuk drie is het eerste van de twee hoofdstukken die zich richten op het historische pad 

dat de Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap hebben afgelegd. In dit hoofdstuk komen 

een aantal scenario’s langs die een beeld geven van hoe de schenkers Nicolaas Hugenholtz, Justus 

Tjeenk en Abraham Louijssen mogelijk in het bezit kwamen van G2348, G2350 en G2351A en B. 

Daarnaast wordt in dit derde hoofstuk ook nadrukkelijk stilgestaan bij het verzamelbeleid van het 

Zeeuws Genootschap en wat de motivatie was voor dit verlichte genootschap om exotische objecten 

als Guyaanse verentooien te verzamelen. Een antwoord op deze vraag geeft ons meer duidelijkheid 

over waarom de verentooien ooit bij het Zeeuws Genootschap terecht zijn gekomen.   

 In hoofdstuk vier verplaatst de focus van dit onderzoek zich naar de historische situatie ter 

plekke in de Guyana’s en wordt er, voortbordurend op de hypothese van hoofdstuk drie, gekeken via 
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welke inheemse stammen kolonisten in Nederlands-Guyana G2348, G2350 en G2351A en B in het 

bezit hebben gekregen. Om deze vraag te beantwoorden is voor dit hoofdstuk een uitgebreide 

inventarisatie gemaakt van met welke Guyaanse stammen de kolonisten van Nederlands-Guyana in 

de achttiende eeuw in aanraking kwamen. Zover bekend is deze inventarisatie van de historische 

contacten de eerste in zijn soort.         

 Tot slot worden in hoofdstuk vijf G2348, G2350 en G2351A en B vergeleken met andere 

Guyaanse tooien afkomstig uit de collecties van musea in Amerika en Europa. Deze stilistische 

vergelijkingen vormen de definitieve verificaties voor de in de voorgaande hoofdstukken 

geformuleerde stamtoeschrijvingen voor G2348, G2350 en G2351A en B. Vandaar dus ook dat dit 

hoofdstuk met daarin de vergelijkingen pas na de meer historische hoofdstukken komt in plaats van 

ervoor. Op deze manier kan alle eerder verzamelde informatie worden meegewogen in de 

vergelijkingen en kan er zodoende in het slothoofdstuk een definitieve uitspraak worden gedaan. 

Daarnaast is het ook logischer om de vergelijking van de verentooien pas na hoofdstuk vier te laten 

plaatsvinden aangezien met de inventarisatie in dit hoofdstuk een aantal stammen direct kan worden 

uitgesloten en die daardoor bij de vergelijkingen niet meer aan bod komen. In die zin is het ook 

vanwege de leesbaarheid en de logische opbouw dat de vergelijkingen van de verentooien pas in 

hoofdstuk vijf aan bod komen.      

Methodologische problematiek                                            

De nu volgende alinea’s zijn gewijd aan een aantal van de methodologische problemen die naar voor 

zijn gekomen bij dit onderzoek. Het onderzoeken van de herkomst van objecten zo zeldzaam en oud 

als de Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap is namelijk bepaald geen sinecure. Zoals 

bij ieder historisch onderzoek bracht het teruggaan in de tijd complicaties met zich mee. Er was 

namelijk geen keurig spoor van kiezelstenen dat ons soepel door de eeuwen heen loodste om te 

arriveren bij onze eindbestemming: de creatie van G2348, G2350 en G2351A en B. Zoals uit de hierna 

volgende bronbespreking zal blijken, ontbrak een dergelijke historische continuïteit. In de voor dit 

onderzoek geraadpleegde literatuur dook de eerste accurate en uitgebreide omschrijving van een 

Guyaanse verentooi pas op in de expeditieverslagen van Robert Schomburgk.16 Deze geograaf, 

geoloog en bioloog verkende namens de Royal Geographical Society te Londen tussen 1835 en 1844 

de binnenlanden van Brits-Guyana. Deze periode ligt zo’n zestig jaar af van de creatie van G2350 en 

G2351A en B. De cruciale vraag is in dit geval dan ook of de door Schomburgk geobserveerde 

verentooi die werd gedragen door de Warrau een soortgelijke tooi was als de verentooien die deze 

 
16 R. Schomburgk (red. P. Rivière), The Guiana Travels of Robert Schomburgk: 1835-1844 vol. 1, Londen 2006, p. 

171. 
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inheemse stam zestig jaar eerder droegen.                                                     

 Nu is er een reële kans dat de door Schomburgk beschreven tooi van hetzelfde model was als 

de Warao-verentooien die door voorgaande generaties werden gedragen. Productietechnieken als 

het maken van bepaalde vlechtwerkpatronen werden binnen Guyaanse stammen in de regel van 

vader op zoon werd doorgegeven.17 Tegelijkertijd mag er niet zomaar van worden uitgaan dat ook 

G2348, G2350 en G2351A en B verentooien zijn die door meerdere generaties precies op dezelfde 

manier werden gemaakt. Transgenerationale kennis kan namelijk ook verloren gaan. Anno 2018 weet 

de huidige generatie van Guyaanse stam vaak nog maar weinig af van de verenornamenten van hun 

voorouders.18           

 Een manier om de historische ontwikkeling van de Guyaanse verentooien wel degelijk in 

kaart te brengen is door verentooien uit verschillende periodes met elkaar te vergelijken, iets wat in 

hoofdstuk vijf van deze scriptie wordt gedaan. Tegelijkertijd brengen dergelijke vergelijkingen enkele 

complicaties met zich mee. Stel dat bijvoorbeeld G2350 afkomstig zou zijn van de Carib. Dan mag er 

niet direct van worden uitgaan dat een verentooi van deze stam geproduceerd in 1920 er hetzelfde 

uitziet als een verentooi geproduceerd omstreeks 1776. Alleen al het verschil in slijtage veroorzaakt 

door het verschil in tijd zal er voor zorgen dat beide tooien er anders uitzien. Daarnaast, zo bleek uit 

dit onderzoek, kunnen zowel eeuwenoude als meer recente verentooien reconstructiefouten 

bevatten die een vergelijking compliceren. Vandaar dat deze factoren steeds nadrukkelijk zijn 

meegenomen in de vergelijking in plaats van dat de verentooien klakkeloos met elkaar zijn 

vergeleken. Dit leidde tot een meer genuanceerde en transparante vergelijking waarmee soms dus 

wel degelijk mogelijk was om, los van alle slijtage en reconstructies, de historische ontwikkeling van 

bepaalde type verentooien in beeld te brengen.        

 Naast transparant zijn over het gegeven dat er soms een historische kloof bestond tussen de 

onderzoeksobjecten en het bronnen- en vergelijkingsmateriaal is tegelijkertijd geprobeerd deze kloof 

zo vaak mogelijk te overbruggen. Naast een gebrek aan informatie was er ook een schat aan 

informatie, namelijk de onderzoeksobjecten zelf. Al sinds het einde van de negentiende eeuw vormt 

de bestudering van de materiële cultuur van een stam een belangrijke peiler van zowel 

archeologisch, antropologisch als etnografisch onderzoek. Een van de meest belangrijke 

antropologen van de vorige eeuw, de in Amazone-stammen gespecialiseerde Claude Levi-Strauss, 

stelde dat het object zelf een diepere betekenis bevat die verschil in ruimte en tijd kan 

 
17 W.E. Roth, ‘An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight 

annual report of the bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 

1924, p. 353. 
18 B. Illius en A. Schlothauer, ‘,,Das Humboldt-Forum Soll Die Institution ,Museum’ Neu Erfinden.’’, Kunst & 

Kontext 2015:10, p. 11. 
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overbruggen.19 In het geval van G2348, G2350 en G2351A en B kan dit concreet gemaakt worden met 

een voorbeeld. De manier waarop de vogelveren aan de touwen zijn vastgemaakt die rondom om de 

manden van deze verentooien lopen, kon men met eigen ogen aanschouwen. Vastgesteld werd dat 

dit originele, nog niet eerder losgemaakte knopen waren. Deze knopen werden vervolgens 

vergeleken met de degene die te zien waren in Walter Edmund Roths An Introductory Study of the 

Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians (1924). Dit werk bevat illustraties van van de knopen 

in verentouw die Roth begin twintigste eeuw aantrof bij de inheemse stamen die zich bevonden in en 

rondom het territorium van het toenmalige Brits-Guyana.20 De door Roth geschetste knopen bleken 

in bijna alle gevallen overeen te komen met de knopen aangetroffen bij G2348, G2350 en G2351A en 

B. Dit vormt overtuigend bewijsmateriaal voor het gegeven dat wat betreft de knopen de twintig-

eeuwse verentooien van Guyaanse stammen niet verschilden van die van hun achttiende-eeuwse 

voorgangers. Er was hier dus sprake van kennisoverdracht.                   

 Een andere complicatie aangaande dit scriptieonderzoek was hoe het begrip ‘stam’ te 

interpreteren. Men moet weten dat dit begrip zeer fluïde is. Peter Rivière (1984), een van de meest 

vooraanstaande antropologen op het gebied van Guyaanse indianenstammen, geeft aan dat de 

verschillen tussen deze stammen klein zijn omdat zij bijna allemaal dezelfde samenlevingsstructuur 

kennen van kleine, relatief geïsoleerde nederzettingen bewoond door één of meerdere families.21 

Echter, meer onderlinge verschillen tussen de stammen tonen zich op het culturele vlak, bijvoorbeeld 

wat betreft de taal die men spreekt, het gereedschap dat wordt gebruikt en de ceremonies die men 

houdt.22 Tegelijkertijd zijn deze culturele gebruiken van een stam wel meer aan verandering 

onderhevig dan de sociale structuren van een stam aangezien bijvoorbeeld gereedschappen 

mettertijd sneller ingewisseld werden dan familietradities.23 Men kan er daarom voor kiezen om deze 

culturele verschillen wel of niet tot op variërende hoogtes mee te nemen in de classificering van 

stammen en substammen. Rivière tekent in zijn kaart van de Guyana’s bijvoorbeeld slechts 13 

hoofdstammen in (afb. 7) terwijl op de 36 jaar eerder getekende kaart van Curt Nimuendajú (1948) 

een veelvoud aan (sub)stammen zichtbaar is (afb. 8).24  Omdat in deze scriptie de vier culture 

objecten G2348, G2350 en G2351A en B centraal staan, zullen voor de stamclassificering de 

 
19 C. Levi-Strauss, Structural Anthropology (vertaling Claire Jacobson en Brooke Grundfest Schoepf), New York 

1963, pp. 258-261.  
20 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 123-24. 
21 P. Rivière, Individual and society in Guiana: a comparative study of Amerindian social organization, New York 

1984, pp. 15-16.  
22 Rivière 1984 (zie noot 21), pp. 8-9. 
23 Idem. 
24 J. Gillin,  ‘Tribes of the Guianas’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 

1948, p. 800. 
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classificaties van Bos (1998), De Goeje (1906), Farabee (1918 en 1924), Gillin (1948), Hulsman (2009), 

Nimuendajú (1948), Roth (1924), Schult (2014) en Whitehead (1988) gebruikt worden.25 Dit omdat bij 

deze classificaties de culturele verschillen verder uitgekristalliseerd lijken te zijn dan bij de 

stamclassificaties van Rivière die meer de nadruk leggen op de sociale in plaats van op de materiële 

cultuur van de Guyaanse stammen. Al is bij het leeuwendeel van de door Rivière en de door andere 

auteurs gedefinieerde stammen sprake van overlapping.      

 Een ander probleem dat speelt bij de classificering van de Guyaanse stammen is de 

stamnaam zelf. Zoals verderop in deze tekst geillustreerd zal worden, blijken sommige inheemse 

stammen onder verschillende namen door het leven te gaan die weer per (Europese) bron kunnen 

verschillen. Hierbij speelt mee dat dat veel van deze namen niet door de inheemse stammen zelf zijn 

bedacht maar door Europese kolonisten.26 De Arawak noemden zichzelf bijvoorbeeld oorspronkelijk 

Lokono (‘Het Volk’) maar adopteerden in de loop der tijd de stamnaam die de kolonisten hen hadden 

gegeven.27 Daarnaast leidden veel van deze stammen een migrerend bestaan, wat invloed had op 

hun naam. Wanneer stam a van nederzetting a naar nederzetting b verhuisde, zich opsplitste of werd 

opgenomen binnen een grotere gemeenschap, dan kon deze stam wel of niet onder een andere 

naam voortleven terwijl het nog steeds dezelfde mensen betrof.28 Het kon ook zijn dat twee naburige 

stammen ieder hun eigen, verschillende naam hadden voor stam a aangezien deze stamnamen vaak 

een zeer lokaal in plaats van universeel begrip waren.29       

 Verder is het zo dat inheemse stammen deel uitmaken van grotere taalfamilies. Om een 

voorbeeld te geven: Chernela (2001) meldt dat de Wamisima, de Tibahana en de Wirao in het 

noordwestelijke Amazonegebied allemaal de taal van de Wanano spreken.30 Tegelijkertijd 

 
25 G. Bos, Some recoveries in Guiana Indian ethnohistory, Amsterdam 1998, C.H. de Goeje, ‘Bijdrage tot de 

Ethnographie der Surinaamsche Indianen’, in: Internationales Archiv für Ethongraphie (Band XVII), Leiden 1906, 

W.C. Farabee, The Central Arawaks, Philadelphia 1918, en The Central Caribs, Philadelphia 1924, J. Gillin, ‘Tribes 

of the Guianas’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 1948, C. 

Nimuendajú, in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 1948, L.A.H.C. 

Hulsman, Nederlands Amazonia: handel met indianen tussen 1580 en 1680, Amsterdam 2009, W.E. Roth, ‘An 

Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the 

bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924, C. Schult, Een 

noodzakelijk bondgenootschap: de rol van de indianen in de kolonies Essequibo en Demerary, 1770-1800, 

Leiden 2014 en N.L. Whitehead, Lords of the tiger spirit: a history of the Caribs in colonial Venezuela and 

Guyana, Dordrecht 1988. 
26 P. Rivière, ‘Introduction’, in: P. Rivière (red.), The Guiana Travels of Robert Schomburgk (vol. I), Londen 2006, 

p. 20.   
27 Rivière 2006 (zie noot 26), p. 21. 
28 Rivière 2006 (zie noot 26), p. 20. 
29 Idem. 
30 J. Chernela, ‘Piercing Distinctions: Making and Remaking the Social Contract in the North-West Amazon’, in: 

Beyond the Visible and Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière, Oxford 2001, p. 

179. 
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onderscheiden de Wirao zich door hun afkomst van de Wamisima en Tibahana. De Wirao zouden 

namelijk afstammen van mythische zangvogels terwijl de Wamisima en Tibahana afstammen van een 

legendarische anaconda.31 Dit illustreert dat binnen de taalfamilie er wel of niet grote verschillen 

kunnen zijn tussen de verschillende stammen en substammen. Binnen de Guyana’s vormen de 

Arawak- en Caribtalen de grootste taalfamilies die naast de gelijknamige stammen ook door tal van 

andere Guyaanse stammen worden gesproken als de Macusi en Wapishiana.32   

 
31 Chernela 2001 (zie noot 30), p. 181.  
32 J. Gillin, ‘Tribes of the Guianas’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 

1948, p. 800. 
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Afb. 7. Curt Nimuendajú, kaart van alle nog levende en uitgestorven inheemse stammen in de Guyana’s. Foto: 

Gillin, J., ‘Tribes of the Guianas’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 

1948. 
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Onderzoeksliteratuur                                                                                                                                                                                              

Dat Guyaanse verentooien een tamelijke niche zijn, blijkt uit het niet bijster grote aanbod aan 

wetenschappelijke literatuur dat over dit onderwerp beschikbaar is. Zoals al eerder aangegeven 

wordt er in historische bronnen weinig woorden besteed aan de verentooien. De omschrijving van 

Schomburgk van de Warrau-tooi die hij in 1836 zag, was de eerste accurate en vooral uitgebreide 

omschrijving van een Guyaanse verentooi die in dit onderzoek is tegengekomen.  

 Ook het aanbod van moderne wetenschapsliteratuur specifiek gericht op Guyaanse 

verentooien is niet bijster groot. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een overzichtswerk voor dit type 

literatuur. Wellicht is dit omdat artikelen en boeken specifiek gericht op Guyaanse verentooien 

bijzonder schaars zijn. Voor dit onderzoek zijn enkel twee artikelen van Andreas Schlothauer 

gevonden die zich specifiek op Guyaanse verentooien richten.33 Voor het overige waren de 

publicaties over Guyaanse verentooien die gebruikt zijn voor dit onderzoek opgenomen in werken 

die het grotere geheel aan Guyaanse verenornamenten en andere kunstvormen bespraken. 

Voorbeelden van deze werken zijn het door Reina en Kensinger geredigeerde The Gift of Birds: 

Featherwork of Native South American Peoples (1991) en de verschillende volumes van het 

Handbook of South American Indians gepubliceerd tussen 1946 en 1950.    

 Voor dit onderzoek is uiteindelijk tot een combinatie van primaire en secundaire bronnen 

gekomen die als uitgebreid, gevarieerd en relevant kan worden beschouwd. Deze 

onderzoeksliteratuur tezamen met de onderzoeksobjecten en de andere Guyaanse verentooien 

waarmee wordt vergeleken vormt het bronmateriaal van deze scriptie. In de onderstaande alinea’s 

zal de onderzoeksliteratuur worden besproken. Bij deze literatuurbespreking wordt de al eerder 

genoemde tweedeling aangehouden: eerst wordt de literatuur besproken die aan de basis staat van 

hoofdstuk één, twee en vijf, daarna volgt de literatuur waarop het historisch onderzoek van 

hoofdstuk drie en vier is gebaseerd.          

 Tot slot moet voorafgaand aan de literatuurbespreking nog worden opgemerkt dat ook hier 

nadrukkelijk het probleem van de historische contuïniteit speelt. Het moge inmiddels duidelijk zijn 

dat met name de contemporaine bronnen geen keurig opeenvolgend spoor van kiezelstenen vormen 

en dat uit deze bronnen niet één duidelijke conclusie kan worden getrokken. De verschillende 

auteurs hebben opvattingen die lang niet altijd met elkaar stroken en waarvan het soms niet duidelijk 

 
33 A. Schlothauer, 'Anisio Aruá – Die Herstellung Eines Kopf-Reifes Der Aruá’, Kunst & Kontext: Außeuropäische 

Kunst & Kultur im Dialog 2015:10, pp. 40-47 en A. Schlothauer, Ein Feder-Hut der Warrau (Surinam oder 

Guayana) und eine Reise durch Europa (fünf Länder und vier Sprachen), 2010, <https://www.about-

africa.de/diverses-unsortiertes/543-feder-hut-der-warrau-surinam-oder-guayana> (geraadpleegd op 5 januari 

2018) 
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is wat dit verschil in inzicht veroorzaakt. Daardoor is het soms moeilijk vast te stellen of een door de 

auteur gedane observatie tijdloos is, voortbouwt op een bepaalde traditie of juist kenmerkend is 

voor enkel zijn of haar tijd. Desalniettemin is hierin geprobeerd zo transparant mogelijk te zijn door 

telkens te melden, wanneer mogelijk, of de door een auteur gedane observatie aangaande een 

Gyuaanse stam bijvoorbeeld een eeuw later ook nog steeds van toepassing was voor deze stam. Hoe 

dit precies in zijn werking ging, zal nu duidelijk worden gemaakt aan de hand van Beschryving van 

Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie (1770) van Jan 

Jacob Hartsinck en het door Jacco Hogeweg geredigeerde Een donjuan in de West: het reisverslag 

(1792-94) van koopmanszoon Pieter Groen (2013)  Deze voorbeelden vormen direct de aftrap van 

onderstaande literatuurbespreking. 

Antropologische literatuur                          

Gepubliceerd in 1770 staan wat betreft de onderzoeksliteratuur de werken van historicus Hartsinck 

het dichtstbij in tijd bij de verentooien van het Zeeuws Genootschap, zeker wat betreft G2350 en 

G2351A en B. Het werk van Hartsinck is bijzonder waardevol omdat hij niet alleen de 

ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van Nederland-Guyana zeer nauwkeurig behandelt, 

maar ook omdat hij beschrijft met welke indianenstammen de Nederlandse kolonisten destijds in 

contact stonden. Zo staat Hartsinck bijvoorbeeld nadrukkelijk stil bij hoe de Akawaio en Carib als 

militaire bondgenoten de Nederlanders hielpen bij het neerslaan van de massale opstand van 

Afrikaanse slaven op de plantages in Berbice in 1763.34 Met betrekking tot verentooien van de 

Guyaanse stammen is Hartsinck echter veel minder spraakzaam. Deze objecten worden slechts 

tweemaal terloops door hem genoemd. Een van zijn twee opmerkingen is tamelijk denigerend en 

luidt als volgt: ‘En is ‘er byna niets belachelyker te zien dan een Indiaan, die met een Vederen Muts, 

voor het overige gantfch naakt, echter grootfsch op zijn’ opfchik, den Grond ftaat te fpitten.’35 De 

morele superioriteit die in deze woorden doorklinkt, is die van de kolonisator. Voortbouwend op het 

postkoloniale gedachtegoed kan hier worden gesteld dat Hartsinck als westerling (on)bewust een 

kloof tussen hem en de Ander creëert. Iets soortgelijks is terug te zien bij zijn tweede opmerking 

waarin hij Guyaanse verentooien omschrijft als ‘een soort van Mutsen of Paruiken van veel verwige 

Pluimen, waar mede zy [de Guyaanse indianen] hun Hoofd bedekken’.36 Deze nogal summiere 

uitspraak doet de bijzonder grote complexiteit en inventiviteit, zo zal blijken uit dit onderzoek, van 

achttiende-eeuwse Guyaanse verentooien zeer tekort.       

 Ook het reisverslag dat Hartsincks eeuwgenoot Pieter Groen schreef naar aanleiding van zijn 

 
34 Hartsinck 1770 (zie noot 7), pp. 431-491. 
35 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 11. 
36 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 10. 
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reizen door Berbice, Demerary en Essequibo in de periode 1792-1794 wijdt zeer weinig woorden aan 

Guyaanse verentooien. Groen schrijft soms tamelijk badinerend over de Guyaanse indianenstammen, 

al kunnen zijn gedachtes ook als naïef worden beschouwd. ‘De wonderlijke manier van hoe zij leven’, 

aldus Groen over de Akawaio, Carib en Warrau die hij ontmoette, ‘ is niet te beschrijven. Maar ik 

denk voor mij dat ze veel gelukkiger zijn dan onze Europese volken.’37 Met name dit laatste zinnetje 

kan als exemplarisch worden genoemd voor de achttiende-eeuwse ideologie die met name binnen 

progressieve kringen in Frankrijk ontstond rondom de wilde indiaan. Een filosoof als Jean-Jacques 

Rousseau brak een lans voor wildheid als alternatief voor de misstanden in de Europese beschaving.38 

Het beeld van de ‘goede wilde’, van de nog onbedorven en goudeerlijke inboorling, werd politiek 

uitgemunt om te dienen als protest tegen de decadentie en corruptie van de Franse aristocratie. Dit 

gecultiveerde beeld vond ook zijn weg naar de Nederlandse Republiek en lijkt dus tevens terug te 

komen in Groens reisverslag. In het kader van dit postkoloniale scriptieonderzoek was het zaak om 

voorbij het koloniale perspectief op ‘de indiaan’ te kijken zonder daarbij de wel degelijk waardevolle 

informatie in de werken van Groen en Hartsinck te marginaliseren.    

 Dat ondanks hun koloniaal perspectief de werken van Hartsinck en Groen zeer relevant 

waren voor dit scriptieonderzoek kan het beste worden aangetoond met een voorbeeld over het 

werk van laatstgenoemde auteur. In zijn reisverslag beschrijft Groen een sjamanverkiezing die hij 

zowel bij de door hem bezochte Akawaio, Arawak, Carib als Warrau kon hebben bijgewoond.39 De 

koopmanszoon noemt namelijk niet om welke stam het specifiek gaat. Over de sjamanverkiezing 

schrijft Groen dat een op water en cassavebrood levende man veertien dagen lang de dagelijkse 

zweepslagen van zijn dorpsgenoten moest doorstaan. Lukte dit de beste man dan werd hij 

uitgeroepen tot sjaman om vervolgens getooid te worden met een verentooi. Dat Groen dit verhaal 

niet uit zijn duim heeft gezogen, blijkt wanneer zijn relaas wordt vergeleken met de publicaties van 

Farabee (1924), Roth (1929), Henley (2001).40 Zij beschrijven de initiaceremonie voor minderjarige 

jongens die bij Guyaanse stammen in de regel plaatsvindt wanneer de jongens tussen de zeven en 

twaalf jaar oud zijn. Bij deze ceremonie moeten de jongens ook een marteling doorstaan, meestal via 

de blootstelling van hun lichaam aan bijtmieren of steekwespen, en waarna zij als beloning mogen 

dansen met verentooien die ‘oloks’ worden genoemd.41 Het principe van deze ceremonies, eerst het 

 
37 J. Hogeweg, Een donjuan in de West: het reisverslag (1792-94) van koopmanszoon Pieter Groen, 2013 

Amsterdam), p. 105. 
38 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 44. 
39 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 105 
40 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 223, W.E. Roth, ‘Additional Studies of the Arts, Crafts, and Customs of the 

Guiana Indians’, in: Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology 91 (1929), p. 91 en P. Henley, ‘Inside 

and Out: Alterity and the Ceremonial Construction of the Person in the Guianas’, in: Beyond the Visible and 

Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière, Oxford 2001, p. 215.  
41 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 223 
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(mieren)zuur en daarna het zoet in de vorm van de verentooi, werd eerder dus al door Groen 

beschreven en vervolgens indirect geverifieerd door Farabee, Henley en Roth. Daarmee toont dit 

voorbeeld direct aan hoe er soms wel degelijk sprake is van een langdurige historische continuïteit 

aangezien voor sommige ceremonies en rituelen, zij het in wisselende varianten en vormen, kon 

worden aangetoond dat zij in beginsel door meerdere Guyaanse stammen in verschillende 

opeenvolgende eeuwen werden uitgevoerd.           

 Ondanks bovenstaand voorbeeld moet in het algemeen worden erkend dat een langdurige 

historische continuiteit wat betreft de Guyaanse verentooien en hun verschijningsvorm, 

productiewijze, functie en de symboliek slechts in beperkte mate wordt erkend door de 

geraadpleegde onderzoeksliteratuur. Dat betekent niet per definitie dat deze langdurige historische 

continuïteit nooit heeft bestaan, de vergelijkingen van hoofdstuk vijf tonen zo’n continuïteit in 

sommige gevallen wel degelijk aan, maar dat zij in ieder geval niet is teruggevonden in de historische 

bronnen. Uit het bovenstaande bleek al dat er in de achttiende-eeuwse werken van Hartsinck en 

Groen weinig te vinden is over Guyaanse verentooien. Datzelfde geldt tevens voor een nog oudere 

bron als Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land 

van Guiana (1695) waarin de auteur Adriaan van Berkel ook enkel wat algemene opmerkingen maakt 

over Guyaanse verentooien en daarmee geen meerwaarde heeft ten opzichte van Groen en 

Hartsinck. Om het scriptieonderzoek binnen te perken te houden zijn nog oudere werken als The 

Discovery of Guiana (1596) van Sir Walter Raleigh en het manuscript van Gelein van Stapels over zijn 

reisverhalen met betrekking tot de Wilde Kust in de periode 1629-1630 niet geraadpleegd. Dit 

onderzoek focust zich immers op het Nederlands-Guyana van de achttiende en begin negentiende 

eeuw.            

 Een historische bron die wel in directe zin over Guyaanse verentooien sprak, was het door 

Peter Rivière geredigeerde The Guiana Travels of Robert Schomburgk: 1835-1844 (2006). Zoals al 

eerder aangegeven reisde Schomburgk op gezag van de Royal Geographical Society in de periode 

1835-1844 door de binnenlanden van Brits-Guyana. Zijn verbintenis aan dit instituut zorgde ervoor 

dat Schomburgks verslagen een sterk wetenschappelijk karakter kennen en daardoor zeer precies en, 

over het algemeen, zeer betrouwbaar zijn. Zo corrigeert Schomburgk bijvoorbeeld Hartsinck voor wat 

betreft het bestaan van een bepaalde vulkaan aan de rivier de Siparuni.42 Hij toont namelijk dat de 

door Hartsinck genoemde vulkaan nooit heeft bestaan.      

 Naast een focus op de geologie en flora en fauna van Brits-Guyana kent het werk van 

Schomburgk ook een antropologisch karakter aangezien de auteur veelvuldig de gebruiken en 

rituelen beschrijft van de vele indianenstammen die hij op zijn binnenlandse reizen tegenkomt. Zo 

 
42 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 109. 
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beschrijft Schomburgk niet alleen het uiterlijk van de door hem geobserveerde verentooi van de 

Warrau, maar staat hij ook uitgebreid stil bij de dansceremonie waarbij de Warrau deze verentooi 

dragen.43 Deze observaties doet Schomburgk in 1836. Nu ligt dit jaartal uiteraard nog zestig jaar af 

van de in 1776 aan het Zeeuws Genootschap geschonken verentooien. Tegelijkertijd is Schomburgks 

observatie van grote waarde aangezien het binnen de onderzoeksliteratuur de eerste zeer 

uitgebreide omschrijving van een Guyaanse verentooi is. Vervolgens is in dit onderzoek gekeken of 

Schomburgs beschrijving ook klopt voor latere verentooien. Op deze manier kan er weer een 

historische ontwikkeling worden ontwaard die met terugwerkende kracht ook relevant kan zijn voor 

de achttiende-eeuwse verentooien van het Zeeuws Genootschap.      

 Waar in het bovenstaande het achttiende- en negentiende-eeuwse bronnenmateriaal is 

besproken, volgt nu de geraadpleegde onderzoeksliteratuur die in de eerste helft van de twintigste 

eeuw verscheen. Het gaat hier om Bijdrage tot de Ethnographie der Surinaamsche Indianen (1906) 

van Claudicus Henricus de Goeje, The Central Arawaks (1918) en de The Central Caribs (1924) van 

William Curtis Farabee, An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians 

(1924) van Walter Edmund Roth en de verschillende volumes van de Handbook of South American 

Indians gepubliceerd tussen 1946 en 1950. Deze werken behoren allemaal tot het vakgebied van de 

culturele antropologie dat in het Westen vanaf halverwege het einde van de negentiende eeuw een 

grote vlucht nam. De Britse antropoloog Edward Tylor, geestelijk vader van de culturele antropologie, 

definieerde ‘cultuur’ als volgt: ‘Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities 

and habits acquired by man as a member of society.’44 Het onderzoek dat De Goeje, Roth en Farabee 

begin twintigste eeuw uitvoerden naar de inheemse stammen van de Guyana’s is grotendeels 

volgens het gedachtegoed van Tylor. Deze publicaties en de artikelen van Gillin, Kirchoff, Kroeber, 

Lowie en O’Neale in het Handbook of South American Indians waren de eerste in hun soort die 

nadrukkelijk stilstonden bij de materiële cultuur van de Guyaanse stammen. Daarmee zijn deze 

werken van vitaal belang voor hoofdstuk één, twee en vijf van deze scriptie. Meer nog dan een later 

standaardwerk over de Guyaanse stamcultuur zoals Peter Rivière’s Individual and society in Guiana: a 

comparative study of Amerindian social organization (1984) aangezien, zo zal ook blijken uit het 

onderstaande, dit werk zich meer richt op de sociale in plaats van de materiële cultuur van Guyaanse 

stammen.           

 Van bovengenoemde werken is dat van Roth al eerder langs gekomen. Dit werk mag worden 

gezien als een van de belangrijkste publicaties voor dit scriptieonderzoek. Dit omdat Roth meer nog 

 
43 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), pp. 171-172. 
44 E. Tylor, Primitive Culture, New York 1871, p. 1. 
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dan zijn collega’s De Goeje en Farabee zeer uitgebreid en gedetailleerd de door Guyaanse stammen 

geproduceerde verenornamenten beschrijft.  Zo staat Roth bijvoorbeeld als enige stil bij de manier 

waarop inheemse stammen voor hun verenornamenten de veren aan het touw vastknoopten. Dit 

soort zeldzame informatie was cruciaal in de zoektocht naar de makers van verentooien G2348, 

G2350 en G2351A en B.          

 Een minpunt van het werk van Roth en dat van De Goeje en Farabee is dat deze auteurs in 

het merendeel van de gevallen niet aangeven of hun twintigste-eeuwse observaties van de Guyaanse 

stammen ook één of meerdere eeuwen geleden van toepassing waren voor deze stammen. Vandaar 

dat deze scriptie telkens zelf is nagegaan of de bevindingen van de auteurs daadwerkelijk van een 

historische continuïteit getuigen. In de meerderheid van de gevallen kon deze continuïteit inderdaad 

worden vastgesteld. Echter, bij een paar uitzonderingen was het niet mogelijk om de uitspraken van 

Roth, De Goeje en Farabee succesvol te onderwerpen aan een historische verificatie. In die gevallen 

haalt de scriptietekst enkel de bevindingen van Roth, De Goeje en Farabee aan.     

 Verder is het zo dat Roth voornamelijk in algemene termen over de Guyaanse verentooien 

spreekt in plaats van dat hij ze specifieert per stam.45 Hiermee impliceert Roth, tussen de regels door, 

dat veel Guyaanse stammen min of meer dezelfde verentooien produceerden. Niet voor niets heeft 

Roth dan ook een door hemzelf gemaakte schets in zijn boek opgenomen van het prototype van ‘de 

Guyaanse verentooi’.46 Nu betekent deze veralgemenisering geen diskwalificatie van Roths werk. 

Integendeel, zijn opvattingen werden een eeuw later gedeeld door de Zuid-Amerikaanse 

verenornamentenexpert Andreas Schlothauer die stelt dat vanaf ongeveer 1800 de verentooien van 

naburige stammen als de Arawak en de Warrau sterk op elkaar leken omdat deze stammen 

productietechnieken van elkaar overnamen.47       

 Tijdens dit onderzoek is voor de bestudering van de verentooien van het Zeeuws 

Genootschap nauw samengewerkt met Schlothauer. Daarbij vormden een aantal van zijn artikelen 

gepubliceerd tussen 2010 en 2017 over Guyaanse verenornamenten zeer belangrijke referenties.48 

Dit omdat deze artikelen net als dit onderzoek nadrukkelijk ingaan op zowel de materiële aard als de 

herkomst van verenornamenten. Zo onderzocht Schlothauer in het artikel Ein Feder-Hut der Warrau 

 
45 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 428-431. 
46 Roth 1924 (zie noot 17), p. 414. 
47 Zie rapport Schlothauer in bijlagen. 
48 A. Schlothauer, A., 'Anisio Aruá – Die Herstellung Eines Kopf-Reifes Der Aruá’, Kunst & Kontext: 

Außeuropäische Kunst & Kultur im Dialog 2015:10, pp. 40-47, A. Schlothauer, ‘Europäische Kombinationen von 

Federschmuck des Amazonas-Gebietes’, Kunst & Kontext 2017:13, pp. 46-56, A. Schlothauer, ‘Verfälschung: Ein 

Kopf-Reif der Aikanã (Rondônia, Brasilien)’, Kunst & Kontext 2017:13, pp. 58-65, B. Illius en A. Schlothauer, 

‘,,Das Humboldt-Forum Soll Die Institution ,Museum’ Neu Erfinden.’’’, Kunst & Kontext 2015:10, pp. 5-11 en A. 

Schlothauer, Ein Feder-Hut der Warrau (Surinam oder Guayana) und eine Reise durch Europa (fünf Länder und 

vier Sprachen), 2010, <https://www.about-africa.de/diverses-unsortiertes/543-feder-hut-der-warrau-surinam-

oder-guayana> (geraadpleegd op 5 januari 2018) 
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(Surinam oder Guyana) (2010) zeer nauwkeurig het materiaal en het uiterlijk van een verentooi in het 

Etnografiska Museet te Stockholm.49 De gevonden informatie vergeleek hij vervolgens met 

Schomburgks al eerder genoemde beschrijving van een verentooi van de Warrau. Uit deze 

vergelijking bleek dat de verentooi te Stockholm toebehoorde aan de Warrau. Het is precies deze 

onderzoeksmethodiek –de bestudering van de onderzoeksobjecten zelf in combinatie met de 

historische bronnen– die ook is toegepast voor dit scriptieonderzoek. Daarbij is er ook met een 

scherp oog gekeken naar of de verentooien van het Zeeuws Genootschap niet ten prooi zijn gevallen 

aan foutieve reconstructies of dat ze zijn vervalst. Voor de Guyaanse verentooien is dat een 

belangrijk thema dat uitgebreid aan bod komt in Schlothauers artikelen Europäische Kombinationen 

von Federschmuck des Amazones-Gebietes (2017) en Verfälschung: Ein Kopf-Reif der Aikanã 

(Rondônia, Brasilien) (2017).50            

 Na de golf van cultuur-antropologische werken over de Guyaanse stammen aan het begin 

van de vorige eeuw (De Goeje, Farabee, Roth) volgde aan het einde van de twintigste eeuw de 

opkomst van meer sociaal-antropologische werken over Guyaanse stammen. Alhoewel dit niet altijd 

het geval hoeft te zijn en de scheidslijn tussen culturele en sociale antropologie vaak dun is, staat het 

laatstgenoemde vakgebied vaak voor de opvatting dat cultuur een afhankelijke variabele is die 

voortkomt uit de grotere sociale structuur van een stam.51 Dit sociale raamwerk wordt gevormd door 

exentiële elementen als de familiestructuur en de seksuele omgang.     

 Twee belangrijke sociaal-antropologische werken aangaande de Guyaanse stamcultuur die 

zijn geraadpleegd, zijn Individual and society in Guiana: a comparative study of Amerindian social 

organization (1984) van Peter Rivière en het door Neill Whitehead en Laura Rival geredigeerde 

Beyond the Visible and Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière (2001). 

Eén van de belangrijkste observaties van deze werken is dat Guyaanse stammen van oudsher leven in 

kleine, autonome nederzettingen.52 De relatief kleine grootte van deze nederzettingen maakt hun 

autonomie echter beperkt. Voor het uithuwelijken van zijn dochters is een opperhoofd bijvoorbeeld 

vaak afhankelijk van huwelijkskandidaten afkomstig van naburige stammen.53 Dit betekent dat deze 

stammen meestal gebaat zijn bij het onderhouden van hun goede relaties met de buren. Dit gebeurt 

onder meer via de al eerder genoemde initiatieceremonie. Zowel Lea, Chernelia als Henley 

 
49 A. Schlothauer, Ein Feder-Hut der Warrau (Surinam oder Guayana) und eine Reise durch Europa (fünf Länder 

und vier Sprachen), 2010, <https://www.about-africa.de/diverses-unsortiertes/543-feder-hut-der-warrau-

surinam-oder-guayana> (geraadpleegd op 5 januari 2018) 
50 A. Schlothauer, ‘Europäische Kombinationen von Federschmuck des Amazonas-Gebietes’, Kunst & Kontext 

2017:13, pp. 46-56 en A. Schlothauer, ‘Verfälschung: Ein Kopf-Reif der Aikanã (Rondônia, Brasilien)’, Kunst & 

Kontext 2017:13, pp. 58-65. 
51 Levi-Strauss 1963 (zie noot 19), pp. 356-358. 
52 Rivière 1984 (zie noot 21), pp. 15-16. 
53 Idem. 
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benadrukken in Beyond the Visible and Material (2001) dat naast het volwassen maken van jongeren 

de initiatie voor Guyaanse stammen ook een intertribale diplomatieke functie kent.54 Het is namelijk 

zo dat naburige stammen ook worden uitgenodigd voor de iniatieceremonie en dat zij daarbij 

verantwoordelijk kunnen zijn voor de creatie van de ceremoniële attributen zoals de olok. Volgens 

Henley komt hierin het dualisme terug dat zo typerend is voor de samenlevingen van de Guyaanse 

stammen.55 Enerzijds wantrouwt men de vreemdeling, anderzijds vertrouwt men op zijn creativiteit. 

Want juist het onbekende staat voor de Guyaanse stammen synoniem voor het constructieve (en 

deconstructieve).56 Zij is die creatieve kracht die de meest indrukwekkende tooien kan schapen. 

Samengevat stelt bovenstaande sociaal-antropologische literatuur hiermee dat de culturen van 

Guyaanse stammen tezamen een diffuus geheel vormen.        

 Bovenstaande opvattingen van de sociaal-antropologische en cultuur-antropologische 

literatuur zijn als uitgangspunt genomen voor wat betreft de definiëring van de Guyaanse 

stamcultuur. Namelijk dat de stamcultuur moet worden opgevat als het complexe geheel van 

immateriële en materiële zaken als geloof, sociale relaties, productietechnieken en kunst, waarbij 

voor dit scriptieonderzoek naar de Guyaanse verentooien met name de nadruk ligt op de twee 

laatstgenoemde cultuurelementen. Daarbij is het duidelijk dat de cultuur- en kunstproductie van een 

Guyaanse stam niet volledig op zichzelf staat maar wordt beïnvloed door naburige stammen. In de 

belangrijke discussie binnen de culturele antropologie of dat culturen onafhankelijk van elkaar 

evolueren of dat ze elkaar beïnvloeden en met elkaar vermengen, is ten aanzien van de Guyaanse 

stamculturen gekozen om uit te gaan van deze laatste opvatting.57 Tegelijkertijd wordt met dit 

scriptieonderzoek benadrukt dat het natuurlijk niet zo is dat Guyaanse stammen volledig identieke 

verentooien produceren. Stammen die aan de kust leven en leefden, beschikten over andere 

natuurlijke materialen voor hun tooien, bijvoorbeeld andersoortige vogelveren, dan de stammen die 

diep in de binnenlanden woonden. Zodoende zijn er wel degelijk onafhankelijke invloeden te 

bespeuren in de verentooien van verschillende inheemse stammen. De kern is echter dat deze 

stammen niet in een vacuüm opereerden, maar blootstonden aan invloeden van buitenaf. Het is 

namelijk ook zo dat de vele rivieren, meren en beekjes van de Guyana’s een fijnmazig waternetwerk 

vormen die een stam in staat stellen om naburige of honderden kilometers verder weggelegen 

stammen op te zoeken.58 Dit heeft voor de kunst- en cultuurproductie van de Guyaanse stammen tot 

 
54 V. Lea, ‘The Composition of Mêbengokre (Kayapó) Households in Central Brasil’, in: Beyond the Visible and 

Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière, Oxford 2001, p. 158, Chernela 2001 (zie 

noot 30), p. 178 en Henley 2001 (zie noot 40), p. 199. 
55 Henley 2001 (zie noot 40), p. 217. 
56 Idem. 
57 Levi-Strauss 1963 (zie noot 19), pp. 3-6. 
58 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 47-49. 
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gevolg, en dus ook voor de productie van Guyaanse verentooien, dat zij tezamen een diffuus geheel 

vormt.              

 Tot slot moet voor de bespreking van de antropologieliteratuur nog het door Ruben E. Reina 

en Kenneth M. Kensinger geredigeerde The Gift of Birds: Featherwork of Native South American 

Peoples (1991) worden genoemd. Dit werk bevatte een aantal voor dit scriptieonderzoek zeer 

relevante artikelen, zoals bijvoorbeeld Mark Robbins’ overzicht van de Zuid-Amerikaanse 

vogelsoorten waarvan de veren gebruikt worden voor ornamenten.59 De meest interessante artikelen 

in The Gift of Birds waren echter die van Elizabeth Calil Zarur, Catherine V. Howard en Peter T. Furst.60 

In tegenstelling tot De Goeje, Farabee en Roth beperken deze drie auteurs zich niet tot de materiële 

aard van verenornamenten afkomstig van stammen uit de Guyana’s en het Amazonegebied, maar 

strekt hun onderzoek zich ook uit naar de symbolische betekenis van deze verenornamenten. Met 

name Calil Zarur beschrijft zeer gedetailleerd hoe de door haar in de jaren tachtig bestudeerde 

Bororo in Centraal-Brazilië de rode veren van de groenvleugelara associeerden met het leven en de 

zwarte veren van de harpijadelaar met de dood.61 Deze associaties zijn zeer nauw verweven met 

geografische oost-west inrichting van het door Calil Zarur bezochte dorp en kunnen dus niet zomaar 

worden gekoppeld aan andere stammen in het Amazonia-gebied.62 Daarnaast is het zo dat de door 

Calil Zarur geobserveerde verensymboliek genuanceerd moet worden met de opvattingen van 

Kensinger en Schlothauer.63 Zij stellen beiden dat de keuze voor vogelveren in ornamenten als 

verentooien meer tot stand komt door factoren als beschikbaarheid en esthetiek in plaats van dat zij 

gebaseerd is op de symbolische betekenis van de veren.      

 Het is onduidelijk hoeveel generaties de door Calil Zarur beschreven verensymboliek van de 

Bororo teruggaat. Aangezien de symboliek gebaseerd is op mythevorming en legendes mag ervan uit 

worden gegaan dat zij zeer oud is. Maar hoe oud precies blijkt niet uit het onderzoek van Calil Zarur. 

Daardoor is het ook onduidelijk of en hoe de verensymboliek zich door de eeuwen heen heeft 

ontwikkeld. Aangezien de symboliek van de Bororo nauw verweven is met de complexe oost-

westelijke indeling van hun dorp kan het zomaar zijn dat in vroegere tijden deze symboliek minder 

complex en fijnzinnig was, ervan uitgaande dat het dorp toen kleiner was en dus een minder 

 
59 M. Robbins, ‘The sources of feathers’, in: R.E. Reina en K.M. Kensinger (red.), The Gift of Birds: featherwork of 

native South American peoples, Philadelphia 1991, pp. 118-126. 
60 E. N. Calil Zarur, ‘Social and spiritual languages of feather art: the Bororo of Central-Brazil’, in: R.E. Keina en 

K.M. Kensinger, The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991, pp. 26-39, 

P. T. Furst, ‘Crowns of power: bird and feather symbolism in Amazonian shamanism’, in: R.E. Keina en K.M. 

Kensinger, The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991, pp. 92-109 en 

C.V. Howard, ‘Feathers as ornaments among the Waiwai: fragments of the heavens’, in: R.E. Keina en K.M. 

Kensinger, The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991, pp. 50-69. 
61 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 32. 
62 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), pp. 28-29. 
63 Kensinger 1991 (zie noot 60), pp. 47-48 en Schlothauer 2015 (zie noot 33), p. 46. 
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complexe geografische indeling kende.64        

 Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het onduidelijk of Calil Zarurs observaties van de Bororo-

symboliek van een bepaalde historische continuïteit getuigen. Ook omdat het in dit geval niet 

mogelijk was de observaties te toetsen aan achttiende-eeuwse bronnen aangezien er voor dit 

scriptieonderzoek geen contemporaine bronnen zijn gevonden waarin de vogellegendes van de 

Bororo en de uiting van deze legendes in hun verenornamenten wordt beschreven. Toch was 

tegelijkertijd het ontbreken van deze bronnen geen groot gemis. Relevant zijn namelijk niet zozeer de 

precieze woorden van de door Calil Zarur aangedragen legendes en de historische verantwoording 

hiervan. Integendeel, het gaat juist om de grotere thema’s zoals hemel en aarde die deze legendes 

kenmerken.65 Niet zozeer dus de onderzoeksresultaten zelf maar de methodiek van Calil Zarur 

vormde zo een opzet om voor deze scriptie te onderzoeken of G2348, G2350 en/of G2351A en B ook 

over een symbolische lading beschikten.  

Archieven                                                                                             

Waar in het bovenstaande de literatuur van hoofdstuk één, twee en vijf is besproken, volgt nu de 

literatuur van hoofdstuk drie en vier. Deze hoofdstukken vormen het historische hart van deze 

scriptie. Voor hoofdstuk drie geldt dat hierin wordt onderzocht hoe de aan het Zeeuws Genootschap 

geschonken verentooien ooit in het bezit zijn gekomen van Abraham Louijssen, Justus Tjeenk en 

Nicolaas Hugenholtz. Een van de bronnen waarnaar hierbij het vaakst wordt verwezen, is het archief 

van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit archief bevindt zich tegenwoordig 

in het Zeeuws Archief te Middelburg en beslaat de periode 1769 tot 1969.66 Het herbergt onder meer 

de catalogi van het Zeeuws Genootschap uit 1818, daarmee de oudste, 1861 en 1890.67 Met name 

deze catalogi gaven meer inzicht in de verzamelactiviteiten van Tjeenk, Louijssen en Hugenholtz. 

 Het systematisch doornemen van de archiefstukken van het Zeeuws Genootschap gaf ook 

een helder beeld van het grotere verzamelbeleid van het genootschap. Met name de verzameling 

van gepubliceerde en ongepubliceerde, door het genootschap uitgeschreven prijsvragen maakte 

duidelijk met welke motivaties het Zeeuws Genootschap exotische objecten als de Guyaanse 

verentooien verzamelde.68 Het was mogelijk deze motivaties verder uit te diepen en te 

 
64 Uiteraard kan deze hypothese ook worden omgedraaid, namelijk dat het door Calil Zarur bezochte Bororo-

dorp in de achttiende eeuw nog een grote stad was met een veel complexere geografische indeling. Dan zou 

het kunnen zijn dat de met de geografische indeling van de stad verweven vogelsymboliek toen ook veel 

complexer was dan op het moment dat Calil Zarur het inmiddels gekrompen dorp bezocht. Dit voorbeeld is 

vergelijkbaar met de Maya-cultuur die anno 2018 veel minder ontwikkeld en fijnzinnig is dan dat zij pakweg 

duizend jaar geleden was in haar klassieke periode.   
65 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), pp. 36-38. 
66 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 
67 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 en 160. 
68 G.G. Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860’, Archief 2002:115, pp. 71-259.  
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contextualiseren met behulp van Huib Zuidervaarts artikel Het kabinet der Natuurlijke 

Zeldzaamheden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2002). Dit artikel beschrijft  

uitvoerig de natuurhistorische verzameling van het Zeeuws Genootschap, waaronder de verentooien 

technisch gezien ook vallen, en die van andere Zeeuwse verzamelaars ten tijde van de achttiende en 

negentiende eeuw. Zuidervaart geeft daarbij aan dat de bewondering voor Gods creatie meestal de 

motivatie vormde voor de exotische verzamelingen.69       

 Het tweede archief dat een belangrijke rol speelt in hoofdstuk drie is dat van de 

Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).70 Deze in 1720 opgerichte handelsorganisatie was in de 

achttiende en begin negentiende eeuw samen met de WIC de grote motor achter de trans-

Atlantische driehoekshandel tussen Nederland, Afrika en Zuid-Amerika.71 In opdracht van de MCC 

voerden tientallen schepen volgeladen met Afrikaanse slaven naar de kolonies van Nederlands-

Guyana. Vanuit deze kolonies voerden de schepen vervolgens terug naar Middelburg en Vlissingen 

met hun ruimen volgeladen met koffie, suiker en andere handelsgoederen. Door deze activiteiten is 

het  archief van de MCC wereldwijd een belangrijke historische bron voor het in kaart brengen van de 

slavenvaart. Voor deze scriptie bleek het archief echter ook zeer nuttig te zijn omdat schenkers 

Abraham Louijssen en Nicolaas Hugenholtz zakelijk betrokken waren bij de trans-Atlantische 

driehoekskandel. Op basis van gevonden MCC-archiefstukken konden hun (handels)activiteiten in 

verband worden gebracht met hun schenkingen van de Guyaanse verentooien.   

 Tijdens het bestuderen van het MCC-archief is ook gebruik gemaakt van Ruud Paesie’s 

Geschiedenis van de MCC: opkomst, bloei en ondergang (2014). Dit werk verschafte de broodnodige 

historische achtergronden en context voor het interpreteren van de gevonden documenten in het 

MCC-archief.            

 Tot slot waren er interessante biografische gegevens over de schenkers terug te vinden 

Frederik Nagtglas’ Levensberichten van Zeeuwen (1888-93). Dit uit meerdere edities bestaande werk 

bevat historische biografieën van zeer veel bekende en minder bekende Zeeuwen waaronder Justus 

Tjeenk en Abraham Louijssen.  

Historische literatuur                                                 

In hoofdstuk vier staat de vraag centraal met welke inheemse stammen de kolonisten in Nederlands-

Guyana contact hadden in de achttiende eeuw. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is voor deze 

scriptie gepoogd om alle Guyaanse stammen te inventariseren waarmee de Nederlandse kolonisten 

 
69 H.J. Zuidervaart, ‘Het Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden van het Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen 1771-1869’, in: Het verdwenen museum: natuurhistorische verzamelingen 1750-1850, Haarlem 

2002, p. 157. 
70 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie. 
71 R. Paesie, Geschiedenis van de MCC: opkomst, bloei en ondergang, Zutphen 2014, pp. 92-93 
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gedurende de achttiende eeuw ooit in contact kwamen. Uiteraard kan nooit met honderd procent 

zekerheid worden gezegd dat deze inventarisatie compleet is aangezien sommige ontmoetingen 

tussen kolonisten en indianen nooit zijn opgeschreven, terwijl het een mix is van primaire en 

secundaire bronnen waarop deze inventarisatie is gebaseerd. Naast de al eerder genoemde werken 

van Van Berkel, Hartsinck en Groen is voor de inventarisatie nog een aantal andere publicaties 

geraadpleegd die in het onderstaande zullen worden besproken.      

 Zoals al eerder aangegeven schrijft Hartsinck vrij gedetailleerd over de bondgenootschappen 

die de Arawak, Akawaio, Carib en Warrau hadden met de Nederlandse kolonisten. Over andere 

stammen dan deze vier is Hartsinck veel korter van stof, maar hij noemt er in ieder geval wel een 

groot aantal.72 Echter, een aantal van de door Hartsinck genoemde stamnamen zoals de ‘Abanas’ en 

‘Baricour’ komt niet terug in de andere onderzoeksliteratuur. Het is waarschijnlijk dat Hartsinck hier 

een stam bedoelde die onder een andere naam doorging of die nooit heeft bestaan. Zoals al eerder 

opgemerkt is het werk van Hartsinck wat betreft zijn Nederlandse bronnen zeer goed 

gedocumenteerd, maar sommige feiten die zich in Nederlands-Guyana afspeelden en die buiten het 

Nederlandse bronnenmateriaal van Hartsinck vielen zijn niet altijd correct. Dit gold voor de volgens 

Hartsinck aan de Siparuni gelegen vulkaan en dit lijkt ook op te gaan voor een aantal onbekende 

stamnamen die hij noemt.          

 In het reisverslag van Groen komen geen andere Guyaanse stammen voor dan de Arawak, 

Akawaio, Carib en Warrau. Met deze stammen heeft Groen persoonlijke ontmoetingen. Zo beschrijft 

hij bijvoorbeeld hoe hij zich laat verzorgen door een medicijnman van de Warrau.73 Het interessante 

hierbij is dat Groens observaties soms gepaard gaan met een waardeoordeel. Zo beoordeelt hij de 

Carib als een slecht volk terwijl de Warrau volgens hem juist zeer vriendelijk zijn.74 Ondanks dat het 

slechts persoonlijke oordelen zijn, geven ze wel degelijk meer inzicht in hoe de verhoudingen lagen 

tussen de kolonisten en bepaalde stammen. Groens mening over de Carib strookt bijvoorbeeld met 

die van Schomburgk die klaagt dat de Carib onbetrouwbare expeditieleden zijn.75 Daarnaast speelt 

hier op de achtergrond sterk mee dat de krijgszuchtige Carib van oudsher een zeer dominante rol 

speelden in de Guyana’s. Hierdoor waren zowel andere indianenstammen als de kolonisten zelf soms 

bevreesd voor hen. Illustratief hiervoor is dat Laurens Storm van ’s Gravensande, gouverneur van 

Demerary en Essequibo van 1737 tot 1772, zeer huiverig was om zijn militaire bondgenoten de Carib 

geweren te geven aangezien zij zich met deze geweren ook tegen de kolonisten konden keren.76 

Naast de werken van Hartsinck en Groen waren ook de expeditieverslagen van Schomburgk zeer 

 
72 Hartsinck 1770 (zie noot 7), pp. 3-8. 
73 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 104. 
74 Idem. 
75 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), pp. 207-208 en Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 175. 
76 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 165. 
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belangrijk voor de staminventarisatie van hoofdstuk vier. Omdat Schomburgks expedities tot diep in 

de binnenlanden van het toenmalige Brits-Guyana reikten, kwam deze ontdekkingsreiziger veel meer 

Guyaanse stammen tegen dan Groen. De namen van deze stammen werden nauwkeurig genoteerd 

door Schomburgk. Daarnaastt bleek uit het voorbeeld van de verentooi van de Warrau dat 

Schomburgk sommige stammen aan een kleine antropologische studie onderwierp.   

 Een minpunt van het werk van Schomburgk is dat hij zijn Guyaanse expedities uitvoerde in de 

periode 1835-1844. Dit is ruim na de teloorgang van Nederlands-Guyana en na de schenking van de 

verentooien aan het Zeeuws Genootschap. In het kader van de historische contuïniteit wierp zich ook 

hier weer de vraag op of de stammen die Schomburgk ontmoette in de binnenlanden van Brits-

Guyana een paar decennia eerder ook al in dit gebied leefden toen de Nederlandse kolonisten er nog 

de dienst uitmaakten. Dit ook vanwege het nomadenbestaan dat Guyaanse stammen toen over het 

algemeen leidden.77 Echter, ondanks dit zwervend bestaan kon met behulp van de secundaire 

literatuur worden vastgesteld dat Schomburgks stamobservaties ook van toepassing waren voor 

dezelfde gebieden in Nederlands-Guyana eind achttiende eeuw. Bij deze verificatie speelde Some 

recoveries in Guiana Indian ethnohistory (1998) van Gerrit Bos een zeer belangrijke rol. In dit boek 

pluist Bos van een groot aantal Guyaanse stammen zoals de Atorai en Pianocoto de geschiedenissen 

en leefgebieden uit vanaf de komst van Columbus tot aan de twintigste eeuw. Het gaat hier vaak om 

stammen wier geschiedenis obscuur was door mythevorming, bijvoorbeeld aangaande El Dorado, of 

door onduidelijke naamaanduidingen zoals die van Hartsinck. Van veel van deze stammen weet Bos 

hun geschiedenis in meer of mindere mate aan het licht te brengen.    

 Ook Lodewijk Hulsmans proefschrift Nederland Amazonia: handel met indianen tussen 1580 

en 1680 (2009) was zeer belangrijk voor dit scriptieonderzoek aangezien het werk niet alleen laat zien 

met welke Guyaanse stammen de Nederlandse kolonisten handelden maar ook waarin zij handelden. 

De inventarisatie van alle in deze publicatie genoemde handelsgoederen leidde tot de conclusie dat 

producten als annatto, tropisch hout en hangmatten zeer in trek waren bij de Nederlandse 

kolonisten. Verentooien worden echter niet genoemd als handelsproduct. Tegelijkertijd moet hierbij 

worden aangetekend dat Hulsman zich met zijn onderzoek richt op de periode 1580-1680. Het is 

echter mogelijk om zijn observaties te verifiëren met behulp van de andere primaire en secundaire 

bronnen. Zo noemt Hulsman de Sheboya als een belangrijke zeventiende-eeuwse handelspartner van 

de kolonisten in Nederlands-Guyana.78 Echter, in de historische bronnen na 1680 wordt deze stam 

niet meer genoemd en op Nimuendajú’s kaart van alle nog levende en uitgestorven stammen in de 

Guyana’s worden de Sheboya, hier Sapai genoemd, als uitgestorven geclassifieerd.   

 
77 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 18. 
78 Hulsman 2009 (zie noot 9), p. 210. 
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 Zoals uit het bovenstaande al blijkt waren de kaart van Nimuendajú als mede het artikel van 

John Gillin in het Handbook of South American Indians (1948) zeer nuttig voor de verificatie van de 

geschiedenissen en leefgebieden van de door andere bronnen genoemde Guyaanse stammen. Beide 

werken geven een overzicht van de ruim tweehonderd levende en uitgestorven stammen die ooit 

voorkwamen in de Guyana’s.79 Met deze informatie kon bijvoorbeeld een behoorlijk aantal van de 

door Hartsinck genoemde stammen worden geverifieerd.      

 Met betrekking tot de geschiedenis en omzwervingen van specifieke stammen waren Neil 

Whiteheads Lords of the tiger spirits: a history of the Caribs in colonial Venezuela and Guyana (1988) 

en Johannes Wilberts Mindful of Famine: Religious Climatology of the Warao Indians (1996) zeer 

waardevol. Het boek van Whitehead focust zich vooral op de politieke geschiedenis van de Carib, 

terwijl Wilbert meer stilstaat bij de spirituele geschiedenis van de Warao. Door deze focus op 

spiritualiteit, symboliek en liturgie was het werk van Wilbert ook relevant voor de eerste 

hoofdstukken van deze scriptie waarin voornamelijk de materiële maar soms ook de immateriële 

Guyaanse stamcultuur centraal staat.         

 Tot slot moeten nog worden genoemd The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 

1580-1680 (1971) en The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791 (1985) van Cornelis 

Goslinga. In deze historische werken wordt zeer uitvoerig, gedegen en gedetailleerd de prille 

opkomst en uiteindelijke ondergang van Nederlands-Guiana vanuit koloniaal perspectief beschreven. 

Hierbij beschrijft Goslinga ook de relatie die de Nederlandse kolonisten met hun inheemse 

bondgenoten de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau hadden. Door de sterke overeenkomsten in 

thematiek diende het werk van Goslinga ook ter verificatie van dat van Hartsinck. Hieruit bleek eens 

te meer dat Hartsincks Nederlandse perspectief op de geschiedenis van Nederland-Guyana, 

bijvoorbeeld wat betreft zijn beschrijvingen van de activiteiten van de WIC in Nederlands-Guyana, 

zeer gedegen is. Wat dat betreft mogen de eerder genoemde missertjes van Hartsinck als zeldzaam 

worden beschouwd.  

 

 

 

 

 
79 Gillin 1948 (zie noot 24), pp. 801-817. 
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Hoofdstuk 1: de materiële stamcultuur van het Amazonia-gebied 

Dit eerste hoofdstuk is gewijd aan de materiële stamcultuur van het Amazonia-gebied.80  Uit deze 

materiële stamcultuur van de Guyana’s en het Amazonegebied komen de verentooien van het 

Zeeuws Genootschap voort. Om deze verentooien te bestuderen is het daarom relevant om eerst de 

materiële cultuur te onderzoeken waar G2348, G2350 en G2351A en B van afstammen. Daarbij wordt 

met name bekeken welke betekenis en functie de tooien binnen deze cultuur hadden. 

 ‘Thinking with feathers’: de indiaanse symboliek van vogelveren                             

In de jaren tachtig bestudeerde Calil Zarur (1991) de Bororo-stam in Centraal-Brazilië. Bij de tooien en 

andere verenornamenten van de Bororo spreekt ze over ‘thinking with feathers’.81 Haar onderzoek 

laat zien dat de Bororo voornamelijk de kleuren rood, zwart, blauw, geel en wit verwerken in hun 

verenornamenten en dat deze kleuren geassocieerd kunnen worden met Bakoróro en Itubóre, de 

legendarische helden van de Bororo (afb. 9).82 Rood en zwart zijn de belangrijkste kleuren. De 

clanleiders van de Bororo dragen verenornamenten waarin vooral de zwarte veren van de 

harpijadelaar en de rode veren van de groenvleugelara (Ara chloropterus) zijn verwerkt, terwijl de 

ondergeschikte clansleden verenornamenten dragen met daarin gele veren afkomstig van de 

blauwgele ara (Ara ararauna).83 Verswijver (2011) geeft aan dat op deze manier vogelveren fungeren 

als ordeningsmateriaal om de hiërarchie en de sociale identiteit van zowel het individu als de stam uit 

te drukken.84           

 Tegelijkertijd gaat de betekenis van vogelveren dieper dan die van vormgever van de sociale 

hiërarchie. De Bororo geloven dat de ziel van hun voorouders kan huizen in de groenvleugelara en 

dat zijzelf als bezielde mensen ook groenvleugelara’s kunnen zijn.85 Deze associatie wordt versterkt 

doordat de ara’s zich ophouden in de grafheuvels buiten het dorp van de Bororo. Nu is deze 

associatie allesbehalve uniek. Het is een wijdverspreid en van voor de christelijke jaartelling daterend 

geloof onder Zuid-Amerikaanse indianenstammen dat vogels als medium opereren tussen hemel en 

aarde.86 In sommige legendes zijn het vogels als de ara of de adelaar die zo hoog kunnen vliegen dat 

ze door het spinnenweb glippen dat zich tussen hemel en aarde bevindt.87 Binnen de eeuwenoude 

 
80 Met Amazonia wordt het gebied bedoeld dat tussen de rivieren de Amazone en de Orinoco in ligt en dat 

onder meer de Guyana’s en het Amazoneregenwoud beslaat.   
81 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 39. 
82 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 31. 
83 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 33. 
84 G. Verswijver, ‘Vogels en hun veren: de vormgeving aan de ideale mens bij de Indianen van Zuid-Amerika’, in: 

P. Quintin e.a., Van goud en veren: economische waardesystemen in Brazilië, Brussel 2011, p. 96. 
85 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 37. 
86 Furst 1991 (zie noot 60), p. 102. 
87 Verswijver 2011 (zie noot 84), pp. 98-99. 
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legendevorming van stammen in het Amazonia-gebied staat de ara vaak bekend als de vogel van 

Vader Zon die samen met moeder Maan het eerste wezen op aarde was.88 Op de allereerste ochtend 

ontwaakte Vader Zon, op dat moment nog een zwarte man, en deed hij een grote kroon op met de 

vlamrode veren van de geelvleugelara (Ara macao).89 Zo begon de zon te schijnen. Deze 

indianenlegende verklaart daarmee het natuurfenomeen van de zonsopgang met een spirituele 

uitleg waarin de ara een bovennatuurlijke rol wordt toegedicht. Bij inheemse stammen die in deze 

legende geloven, kan deze legende zich vervolgens vertalen in verentooien waarbij de rode 

staartveren van de ara, de veren die cruciaal zijn voor de vogel om te vliegen, expres in het centrum 

van de tooi zitten. Zo bevinden de veren van de ara zich immers het verst weg van het hoofd van de 

drager van de tooi. Daardoor kan hij zich niet branden aan deze gevederde zonnestralen.90 Dergelijke 

verentooien en andere kleding met rode (ara)veren werden bijvoorbeeld in de zestiende-eeuw 

aangetroffen door de eerste Europese kolonisten.91       

 Bij de verenornamenten van de Bororo is de Zuid-Amerikaanse legende over de ara als 

zonnevogel geïncorporeerd in de eigen stamcultuur en legendes. De desbetreffende vogelveren 

worden op deze manier door de stam eigen gemaakt. Dit eigen maken kan zeer ver gaan. Zoals al 

eerder opgemerkt speelt bij de Bororo de tegenstelling tussen de adelaar en de ara een grote rol. De 

ara is de vertegenwoordiger van een voorouderlijke wereld die de Bororo als positief beschouwen. 

Met zijn rode veren staat de ara voor al het goede en vruchtbare. De harpijadelaar daarentegen is 

met zijn zwarte veren de personificatie van macht, dood en onderwereld.92   

 Bovenstaande dichotomie staat niet op zichzelf. De tegenstelling komt voort uit en 

beïnvloedt het dorpsleven en deelt het dorp van de Bororo zelfs letterlijk in tweeën.93 Het westen 

van het dorp, daar waar de zon ondergaat, wordt geassocieerd met de nacht, de kleur zwart en de 

dood. Het oosten van het dorp, daar waar de zon opkomt, staat voor de dag, de kleur rood en de 

vruchtbaarheid. De dorpsbewoners gehoorzamen met hun lichaamsversieringen aan het heersende 

dualisme.94 Zij die in het westen van het dorp wonen, schilderen hun lichaam met het sap van de 

genipapo (Genipa americana) zwart en associëren zich daarmee met het doodse gedeelte van het 

dorp. Zij die in het oosten wonen, verven hun huid rood met het pigment gemaakt van anattozaden 

van de orleaanboom (Bixa orellana) en vertegenwoordigen daarmee het vruchtbare gedeelte van het 

dorp. Deze rode en zwarte kleurstof zijn het eenvoudigst verkrijgbaar voor de Bororo aangezien de 

 
88 Furst 1991 (zie noot 60), p. 94. 
89 Idem. 
90 Idem.  
91 Furst 1991 (zie noot 60), pp. 100-102. 
92 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 32. 
93 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), pp. 28-29. 
94 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 31. 
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genipapo en orleaanboom veel voorkomen in hun leefgebied.95 Los van de kip-en-het-ei-discussie is 

het naast symbolische dus ook om praktische redenen, namelijk dat de anatto en genipapo zo 

eenvoudig verkrijgbaar zijn, dat juist de kleuren rood en zwart zo populair zijn bij de Bororo. Het zijn 

precies deze kleuren die ook terugkomen in de veren van de harpijadelaar en de groenvleugelara. 

Zodoende zijn deze beide vogels opgenomen in de dualistische, door rood en zwart gedomineerde 

dorpscultuur van de Bororo. Ook Henley (2001) merkt bij de Guyana’s op dat de inheemse stammen 

een eeuwenoude, dualistische cultuur kennen die tot uiting komt in tegenstellingen als leven en 

dood en het veilige dorp en de enge buitenwereld.96 Daarbij rijst de vraag of net als bij de Bororo 

dergelijke dichotomieën tot uiting komen in de Zeeuwse verentooien.     

 Het verhaal dat de verentooien van de Bororo vertellen, kent een eigen logica die nauw 

verweven is met de eigen stamcultuur. Deze eigen logica in combinatie met de relatieve isolatie 

waarin de meeste Zuid-Amerikaanse indianenstammen leven, impliceert dat andere stammen ook 

over een eigen logica kunnen beschikken die tot andere mythes leidt waarin andere vogels de 

hoofdrol spelen. Op basis van haar veldwerk in de jaren tachtig geeft Howard (1991) bijvoorbeeld aan 

dat in de eeuwenoude legendes van de Waiwai de ara en de harpijadelaar samen met de hokko en de 

toekan de vier belangrijkste vogels zijn.97 Het zijn de veren van deze vogels die van oudsher 

prominent terugkomen in de verendecoraties van de Waiwai (afb. 10). De ara, harpijadelaar, hokko 

en toekan representeren de drie lagen waarin de Waiwai hemel en aarde opdelen.98 Er is de aarde 

waarop de mensen rondlopen, maar ook een grondvogel als de hokko. Daarboven bevindt zich de 

eerste laag van de hemel, waar krachtige geesten rondvliegen in de vorm van de ara en de toekan. 

De bovenste hemellaag tot slot wordt gesymboliseerd door de hoogvliegende harpijadelaar. 

  De harpijadelaar, hokko en toekan zijn ook de hoofdrolspelers in drie van de belangrijkste 

mythes van de Waiwai die de seksuele relaties, huwelijksrelaties en relaties met naburige stammen 

conceptualiseren.99 Op basis van deze mythes vieren de Waiwai dorpsrituelen en ceremonies, waarbij 

verentooien een prominente rol spelen. Zodoende hebben de Bororo en Waiwai hun tooien ingebed 

in een gelijksoortige cultuurstructuur waarin natuur, maatschappij en spiritualiteit samenkomen. De 

manier waarop deze structuur wordt geconceptualiseerd, verschilt dus echter per stam. Zo heeft 

iedere verentooi zijn eigen verhaal. Dit beperkt zich niet tot het stamniveau. Bij de Bororo maakt 

binnen de clan ieder lid zijn eigen unieke verenornamenten op basis van de beschikbare middelen.100

 Tegelijkertijd moet bij dit bovenstaande een kritische kanttekening worden geplaatst. Het 

 
95 Idem.  
96 Henley 2001 (zie noot 40), pp. 216-218.  
97 Howard 1991 (zie noot 60), pp. 67-68. 
98 Idem. 
99 Howard 1991 (zie noot 60), pp. 65-67.  
100 Calil Zarur 1991 (zie noot 60), p. 33-35.  
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‘thinking with feathers’-concept is namelijk niet van de Bororo afkomstig, maar door de antropoloog 

Calil Zarur zelf bedacht. Nu gaat dit concept op voor de Bororo en ook de Waiwai, maar dit wil niet 

zeggen dat iedere stam in het Amazonia-gebied vogelveren gebruikt om een kosmologisch en 

mythologisch verhaal te vertellen. Kensinger (1991), die veertig jaar veldwerk heeft verricht onder de 

Cashinahua in Peru, schrijft dat de mannen van deze inheemse stam zichzelf versieren met veren om 

zich zo seksueel aantrekkelijker te maken voor de vrouwen.101 Hiervoor kiezen de Cashinahua niet 

specifiek de veren van vogels die in hun legendes fungeren, maar kiezen zij simpelweg de veren die 

zij het mooist vinden en die al eeuwenlang voor hen beschikbaar zijn.102 Daarmee zijn de Cashinahua 

zeker niet de enige. Volgens de Zuid-Amerikaanse verenornamentenexpert Andreas Schlothauer 

(2015) komen bij veel Zuid-Amerikaanse indianenstammen de verenornamenten tot stand op basis 

van argumenten als beschikbaarheid en esthetiek in plaats van op basis van een verondersteld 

kosmologisch of mythologisch concept.103 De vraag is welke van deze twee zienswijzen, esthetiek of 

mythologie, opgaat voor de Zeeuwse verentooien.         

 Tot slot moet er nog een tweede kritische kanttekening bij de bovenstaande alinea’s worden 

geplaatst. De vogellegendes van de Bororo en de Waiwai zijn gebruikt om nzicht te krijgen in de Zuid-

Amerikaanse vogellegendes en hoe deze legendes tot uiting kunnen komen in de verentooien en de 

rituele gebruiken van inheemse stammen. Deze legendes en de hierop gebaseerde ceremonies en 

verentooien zijn eeuwenoud. Echter, en dit is typerend voor legendevorming, het is onduidelijk hoe 

oud de legendes precies zijn en hoe de hierop gebaseerde verentooien zich door de eeuwen heen 

hebben ontwikkeld. Calil Zarur en Howard beschrijven alleen de legendes, ceremonies en 

verenornamenten zoals zij die aantroffen bij de door hen in de jaren tachtig bezochte Bororo en 

Waiwai. Daarmee is het onduidelijk, of bijvoorbeeld in de achttiende eeuw de legendes, ceremonies 

en verenornamenten van de Bororo en de Waiwai precies dezelfde vorm kenden. Dit is zeker niet 

aannemelijk aangezien legendes en op legendes gebaseerde rituelen in de regel voortdurend aan 

verandering onderhevig zijn. Zoals al aangegeven in de literatuurbespreking hoeft het niet zo te zijn 

dat de door Calil Zarur geconstateerde kosmologische symboliek van de Bororo in de achttiende 

eeuw al zulke complexe vorm had aangenomen en zo nauw verweven was met de geografische 

indeling van het dorp. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het dorp, dat Calil Zarur bezocht, twee eeuwen 

geleden nog zeer klein was en de vogellegendes en de bijbehorende verenornamenten van de Bororo 

daardoor nog niet op zulke complexe wijze verweven waren met de geografische indeling van het 

dorp. De hypothese is dan dat het dorp zich in de eeuwen daarna sterk uitbreidde en zodoende de 

geografische indeling ervan een steeds grotere rol ging spelen in zowel de vogellegendes als de 

 
101 Kensinger 1991 (zie noot 60), pp. 47-48. 
102 Kensinger 1991 (zie noot 60), pp. 48-49. 
103 Schlothauer 2015 (zie noot 33), p. 46. 
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verenornamenten van de Bororo.104       

 Samengevat geven de observaties van Calil Zarur en Howard een beeld hoe verentooien 

uiting kunnen geven aan de vogellegendes waarin Zuid-Amerikaanse stammen geloven. Tegelijkertijd 

kunnen deze observaties niet een-op-een worden overgenomen voor de verentooien en 

vogellegendes uit de achttiende en negentiende eeuw, de tijdsvakken waaruit ook de Zeeuwse 

tooien stammen. Er zijn voor dit onderzoek geen contemporaine bronnen gevonden die uitgebreid 

ingaan op hoe de kosmologische betekenis van bepaalde vogelsoorten tot uiting komt in de 

verentooien van Zuid-Amerikaanse indianenstammen. Met dergelijk abstract en specialistisch 

onderzoek hielden de achttiende- en negentiende-eeuwse, Europese avonturiers, pioniers en 

wetenschappers zich nog niet bezig. Pas vanaf de twintigste eeuw hebben antroplogen als Calil Zarur 

en Howard dit onderzocht. Alleen daarom al is hun onderzoek waardevol voor dit scriptieonderzoek. 

 Toch zijn er in de expeditieverslagen van Schomburgk enkele details te vinden die erop wijzen 

dat indianenstammen in Brits-Guyana in ieder geval begin negentiende eeuw aan sommige vogels 

een spirituele betekenis toekenden die overeenkomsten vertoont met de bovenstaande Zuid-

Amerikaanse vogellegendes. Zo schrijft Schomburgk dat de Macusi en andere indianenstammen in 

Brits-Guyana geloofden dat de nachtzwaluw met de doden kon communiceren.105 Dit omdat de 

schreeuw van dit nachtdier de stilte van de donkere uren doorbrak. Een ander voorbeeld is dat 

Schomburgk op een van zijn expedities een aan de Rupununi gelegen berg tegenkwam die door zijn 

indiaanse expeditieleden Macaw’s Mother werd genoemd.106 Een aantal dagen hiervoor was 

Schomburgk al een aan de Rupununi woonachtig Macusi-opperhoofd tegengekomen die een tooi van 

araveren droeg.107 Nu legt Schomburgk hier zelf geen connecties, maar het combineren van beide 

observaties leidt tot de bevestiging dat begin negentiende eeuw de ara voor de Macusi een spirituele 

betekenis had en dat deze betekenis ook werd geuit met verentooien. Zo kunnen de in de achttiende 

en negentiende eeuw aan het Zeeuws Genootschap geschonken verentooien kunnen dus 

geassocieerd worden met de Zuid-Amerikaanse legendevorming rondom de ara.  

 

 
104 Uiteraard kan deze hypothese ook worden omgedraaid, namelijk dat het door Calil Zarur bezochte Bororo-

dorp in de achttiende eeuw nog een grote stad was met een veel complexere geografische indeling. Dan zou 

het kunnen zijn dat de met de geografische indeling van de stad verweven vogelsymboliek toen ook veel 

complexer was dan op het moment dat Calil Zarur het inmiddels gekrompen dorp bezocht. Dit voorbeeld is 

vergelijkbaar met de Maya-cultuur die anno 2018 veel minder ontwikkeld en fijnzinnig is dan dat zij pakweg 

duizend jaar geleden was. 
105 R. Schomburgk (red. P. Rivière), The Guiana Travels of Robert Schomburgk: 1835-1844 vol. 2, Londen 2006, 

p. 98. 
106 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 61. 
107 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 56. 
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Afb. 9. BE 2333 (maker onbekend), verentooi van de Bororo, midden twintigste eeuw, gebruikt materiaal onder 

andere vogelveren, plantenvezels en bijenwas, afmetingen onbekend, Glenbow, Calgary. Foto: Glenbow.  

 

 
Afb. 10. Tooi van de Waiwai met van boven naar beneden de veren van harpijadelaar, ara en hokko. De 

araveren zijn volgens Schlothauer via tapirage geel gekleurd. Foto: C.V. Howard, ‘Feathers as ornaments among 

the Waiwai: fragments of the heavens’, in: R.E. Keina en K.M. Kensinger, The Gift of Birds: Featherwork of 

Native South American Peoples, Philadelphia 1991.   
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De esthetische en rituele functies van verentooien                              

Niet alleen het verhaal dat een verentooi vertelt, ook het moment waarop de tooi dit verhaal vertelt, 

is van belang. Oftewel, ook de vraag voor welke gebeurtenissen verentooien worden en werden 

ingezet, is van belang. Dit is een vraag met vele antwoorden die bovendien in de loop der tijd continu 

veranderen. De ceremonies van de Guyaanse indianenstammen uit de twintigste eeuw zijn geen 

letterlijke kopieën van die van hun achttiende-eeuwse voorgangers. Tegelijkertijd herbergt iedere 

ceremonie elementen die de kern van vormen van deze ceremonie en waaraan in de loop der tijd 

weinig verandert. In het algemeen kan worden gezegd dat verentooien naast het herkenbaar maken 

van een stam en individueel stamlid een liturgische functie hebben. De tooien kunnen door 

verschillende stammen op verschillende momenten voor verschillende ceremonies worden 

gedragen. Om een voorbeeld te geven: waar verreweg het merendeel van de Guyaanse stammen het 

huwelijk tussen man en vrouw niet ceremonieel vierden, kenden volgens Roth (1924) de Guayquiri 

en Mapoye begin twintigste eeuw wel een publiek huwelijk waarbij de bruid werd versierd met 

veren.108           

 Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat de meeste ceremonies bij het merendeel van de 

Guyaanse stammen terugkomen en dat zij zichzelf hierbij onder meer versieren met veren. 

Belangrijke ceremonies zijn bijvoorbeeld degene die een levensovergang markeren, zoals de initiatie 

van pubers of de verkiezing van een opperhoofd of medicijnman.109 Een ander voorbeeld is de 

jaarlijkse ceremonie waarmee de Guyaanse stammen de cassaveoogst vieren. Robert Schomburgk 

beschrijft een Piwarrie-feest dat hij in 1836 bijwoonde.110 Hij schrijft dat de ceremoniemeesters 

versierd waren met veren van de ara. Bij welke stam dit feest zich precies afspeelde, is niet op te 

maken uit het verhaal van Schomburgk. Waarschijnlijk gaat het hier om de Warrau. Zij maakten 

immers deel uit van de expeditie van Schomburgk. Bovendien beschrijft Roth een eeuw later een 

cassaveoogstfeest van de Warrau waarbij ook enkel de twee ceremoniemeesters getooid waren met 

verentooien.111 Hieruit blijkt dus weer de historische continuïteit  

 Roth geeft ook twintigste-eeuwse voorbeelden van stammen die verentooien droegen bij de 

krijgsdansen aan de vooravond van een oorlog of bij begrafenisdansen, waarbijde stamleden 

rouwden om de overledene.112 Verder illustreert het werk van Wilbert (1996) dat bij een aantal Zuid-

Amerikaanse stammen, te weten de Camayura, Pasain, Vilela, Tapirapé en Tupí-Guaraní, verentooien 

 
108 Roth 1924 (zie noot 17), p. 681. 
109 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 221. 
110 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 75.   
111 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 471-472 
112 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 578-580 en p. 654.  
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ook deel uitmaken van aan het klimaat gerelateerde ceremonies.113 Ceremonies zoals de regendans 

zijn bedoeld om de weergoden gunstig te stemmen en zijn daarmee van groot belang voor de 

indianen. Voor hun oogst en dus voor hun overleving zijn zij afhankelijk van het weer. Bij de Tapirapé 

draagt de sjamaan tijdens de donderceremonie een tooi van rode arastaartveren (afb. 11). Deze 

gevederde zonnestralen zijn bedoeld om de dondergod weg te jagen die de oogst bedreigt.114 Tot slot 

schrijft Farabee (1918 en 1924) op basis van zijn twintigste-eeuwse observaties dat zowel Arawak- als 

Carib-stammen het minste of geringste als excuus aangrepen voor feesten waarin alcohol, dans en 

muziek de hoofdrol speelden.115 Voorbeelden zijn het bezoek van naburige vrienden of het voltooien 

van het dak van een huis.          

 Overigens wordt niet bij iedere dans een tooi gedragen, zeker niet wanneer het een 

informele dans betreft. Wordt er wel een verentooi gedragen, dan is die meestal onderdeel van een 

uitgebreider kostuum waar ook andere verenornamenten als met veren versierde armbanden of 

neus- en oorpennen deel van uitmaken. Dat dit gebruik eeuwenoud is, blijkt onder meer uit de prent 

die de Duitse huursoldaat Hans Staden in 1557 maakte en die de jaren daarop veelvuldig werd 

herdrukt in Europa. Deze prent toont drie sjamanen van de Tupinambá die verentooien, 

verenmantels en verenriemen dragen (zie afb. 12). Een ander voorbeeld dat de historische 

contuïniteit van de verenkostuums benadrukt, is het ceremonieel kostuum dat het Waiwai-

opperhoofd Kiwinik draagt op een foto uit 1910 (zie afb. 13). Kiwinik draagt een tooi waarin de grote 

witte veren van de harpijadelaar zijn verwerkt. Zijn armbanden en riem zijn versierd met de rode en 

gele veren van de ara en de toekan en tegen zijn heupen hangen de bruinzwarte veren van de 

hokko.116 Daarmee is Kiwinik getransformeerd tot een vogelmens. Dit volledig uitgedoste kostuum zal 

hij overigens niet altijd hebben gedragen. De importantie en de grootsheid van het feest bepaalden 

hoe uitbundig Kiwinik zichzelf versierde. Voor de Kayapo geeft Verswijver (2011) bijvoorbeeld aan dat 

de twintigste-eeuwse tooien voor de belangrijkste ceremonies goudgele veren bevatten, terwijl voor 

onbelangrijke rites als het vieren van de visvangst tooien met simpele gele veren werden 

gedragen.117                

 Waarom verentooien al eeuwenlang gedragen worden door inheemse stammen bij het 

merendeel van de formele ceremonies, zowel in Noord- als in Zuid-Amerika, moet onder meer 

gezocht worden in de transformationele krachten die ze aan vogels toedichten. Met het dragen een 

verentooi worden de vaardigheden van vogels om te laveren tussen hemel en aarde overgedragen op 

 
113 J. Wilbert, Mindful of Famine: Religious Climatology of the Warao Indians, Cambridge (Massachusetts) 1996, 

pp. 176-180. 
114 Wilbert 1996 (zie noot 113), pp. 188-89. 
115 Farabee 1918 (zie noot 25), p. 85 en Farabee 1924 (zie noot 25), p. 67. 
116 Howard 1991 (zie noot 60), p. 56. 
117 Verswijver 2011 (zie noot 84), p. 116. 
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de tooidrager (afb. 14). Het is volgens Furst (1991) niet voor niets dat bij Amazonia-stammen het 

vaak de sjamaan is die een verentooi draagt (afb. 15).118 Meestal is hij op dat moment ook onder 

invloed van alcohol, tabak en/of hallucinerende drugs.119 Deze middelen helpen de medicijnman om 

met zijn ziel tijdelijk uit zijn lichaam te treden. Met de veren van de harpijadelaar op zijn hoofd 

verandert de sjamaan vervolgens in een adelaar die zijn vijanden kan bestoken.120 Deze beweringen 

van Furst lijken ook van toepassing voor de achttiende-eeuwse situatie in de Guyana’s. Groen 

beschrijft in zijn reisverslag een sjamaanverkiezing waarbij de uitverkozene uiteindelijk wordt 

gekroond met een verentooi.           

 Het opperhoofd van een stam kan ook profiteren van de transformationele krachten van de 

verentooi door deze te dragen tijdens een krijgsdans om zo zichzelf en zijn medestrijders van extra 

krachten te voorzien. Roth (1924) geeft het voorbeeld van een Carib-stam te Suriname die tijdens 

hun krijgsdans rode veren droegen.121 En bijna zeventig jaar later, om maar weer over continuïteit te 

spreken, geeft Howard (1991) aan dat voor de Waiwai vogelveren het symbool van de jager zijn.122 

Verder zegt Kensinger (1991) dat volgens de Cashinahua veren over goede dua beschikken.123 Dit is 

een lastig te vertalen woord maar het moet geassocieerd worden met termen als levenskracht, 

vitaliteit, schoonheid en vruchtbaarheid. Zoals al eerder aangegeven versieren de Cashinahua-

mannen zich met de veren van onder meer de ara om zichzelf vitaler te maken en daarmee ook 

aantrekkelijker voor de vrouwen.124        

 Tot slot worden in de meeste ceremonies waarbij verentooien gedragen worden, de 

transformationele krachten ervan versterkt met een cocktail van dans, drugs en muziek.125 Met name 

muziek is een niet te onderschatten sfeerverhoger. Kwetterende vogels zijn bij uitstek de 

personificatie van muziek en hun gekwetter benadrukt nog meer hun transcendentale krachten voor 

de indianen. Niet voor niets versieren Zuid-Amerikaanse stammen hun muziekinstrumenten vaak met 

veren (afb. 16). 

 

 
118 Furst 1991 (zie noot 60), pp. 100-102. 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Roth 1924 (zie noot 17), p. 580. 
122 Howard 1991 (zie noot 60), p. 60. 
123 Kensinger 1991 (zie noot 60), p. 43.  
124 Kensinger 1991 (zie noot 60), pp. 48-49. 
125 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 472-476. 
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Afb. 11. Bij de donderceremonie van de Tapirapé draagt de door nicotine gedrogeerde sjaman een verentooi. 

Foto: J. Wilbert, Mindful of Famine: Religious Climatology of the Warao Indians, Cambridge (Massachusetts) 

1996. 

 

 
Afb. 12. Theodore de Bry (naar Hans Staden), gravure, 1592. In het midden van de kring zijn de drie Tupinambá-

sjamans te zien met hun verenkostuums.  
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Afb. 13. Het Waiwai-opperhoofd Kiwinik volledig uitgedost in ceremonieel kostuum, 1910, Brits-Guyana. Deze 

foto van John Ogilvie was vermoedelijk in sepia en is later ingekleurd. Volgens Schlothauer is daarbij een fout 

gemaakt door een aantal veren groen te kleuren. Foto: kaft R.E. Reina en K.M. Kensinger (red.), The Gift of 

Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991. 

 

 
Afb. 14. Tekening van een vogelman-transformatie gegraveerd op een schelp gevonden bij het 

graftempelcomplex gesitueerd bij Spiro Mound in Oost-Oklahoma (A.D. 1200-1400). Foto:  P.T. Furst, ‘Crowns 

of power: bird and feather symbolism in Amazonian shamanism’, in: R.E. Keina en K.M. Kensinger, The Gift of 

Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991.   
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Afb. 15. Een Wayana-medicijnman met verentooi die probeert een stamgenoot door middel van rook te 

genezen. Foto: J. Crevaux, Voyages dans l’Amerique du Sud, Parijs 1883. 

 
Afb. 16. Zuid-Amerikaanse aërofoon, datering onbekend, gebruikt materiaal onder andere vogelveren en 

bamboe, afmetingen onbekend, Museum aan de Stroom, Antwerpen. Foto: Jeroen Lesuis.   
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De verentooi en de initiatieceremonie                                 

Hierboven zijn verschillende ceremonies genoemd waarbij de vermeende transformationele krachten 

van de verentooien een rol spelen. Misschien wel de belangrijkste van deze ceremonies is echter nog 

niet genoemd, namelijk de initiatieceremonie. Koopmanszoon Pieter Groen maakte een dergelijke 

ceremonie mee voor de verkiezing van een sjamaan.126 Voor deze ceremonie, die zowel bij de door 

Groen bezochte Akawaio, Arawak, Carib of Warrau kan hebben plaatsgevonden, moest een op water 

en cassavebrood levende man veertien dagen lang de dagelijkse zweepslagen van zijn dorpsgenoten 

doorstaan. Lukte dit hem dan werd hij uitgeroepen tot sjamaan om vervolgens getooid te worden 

met een verentooi.           

 Dat hier sprake is van een bepaalde historische continuïteit blijkt uit het gegeven dat Groens 

observaties grote gelijkenissen tonen met die van Roth (1924), Farabee (1924) en Henley (2001) 

respectievelijk één en twee eeuwen later over de initiatieceremonie voor de minderjarige jongens 

van Guyaanse indianenstammen. In de regel vindt deze ceremonie plaats bij inheemse stammen 

wanneer de jongens tussen de zeven en twaalf jaar oud zijn en hun groter geworden penis begint op 

te vallen.127 Om redenen van zedelijkheid dient dit geslachtsdeel bedekt te worden met een 

lendendoek, maar deze moeten de jongens eerst verdienen. Daarmee is de initiatie een queeste die 

hen in staat stelt om van jongen naar man te transformeren. Hoe deze initiatie verloopt, welke 

tijdsperiode ze beslaat (dagen, weken, maanden), uit hoeveel fases de initiatie bestaat en welke rol 

verentooien hierin spelen, kan per stam verschillen. Daarbij moet ervan uitgegaan worden dat 

ondanks de historische continuïteit, de uitwerking van deze initiatieceremonies door de eeuwen 

heen veranderde. Om een interessant beeld te geven van de initiatieceremonie voor jongens zoals 

deze bij tot de Carib-familie behorende stammen in de Guyana’s plaatsvindt, volgt hier een letterlijk 

overgenomen anekdote van Farabee (1924) over de door hem bijgewoonde initiatie van de Aparai:  

 

‘They [de geïnitieerden] partake of some food which has been especially prepared for them, and just 

at sunrise, which on the equator comes very soon after the first streaks of li ght, they repair to the 

dance ground where they sing and dance the whole day through without rest or refreshment. During 

the day the medicine man and his assistants make up the large headdresses, make the wasp frame, 

and fill it with live wasps. At the setting of the sun, the boys who have endured the strenuous dance 

present themselves before the medicine man who applies the wasp frame to their chests, backs, 

arms and legs. Those who scream or who betray any visual signs of suffering when they are stung are 

not allowed to continue the ordeal. Those who have been brave and have not revealed their 

 
126 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 105. 
127 Henley 2001 (zie noot 40), p. 203.  
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sufferings, put on the great headdress and, carrying a flute in the left hand and a dance arrow in the 

right, proceed to the dancing ground where they dance around one behind the other over the 

dancing board, blowing their flutes and waving their dance arrows until finally about midnight they 

fall exhausted on the ground. (…)’128 

 

Nadat de uitgeputte jongeren weer zijn opgelapt, ontvangen zij de felbegeerde lendendoekjes en zijn 

zij voortaan kind af. Daarmee is de essentie van de initiatie dus dat de jongeren de 

wespenbeproeving doorstaan om zo mentaal en lichamelijk sterker te worden. De grote verentooien 

genaamd oloks die de jongeren moeten dragen tijdens de initiatie, helpen volgens Henley (2001) met 

hun transformationele krachten om de jongeren tot man te transformeren (afb. 17).129 Overigens 

wekt de geciteerde beschrijving van Farabee de indruk dat alleen jongeren de olok dragen tijdens de 

initiatieceremonie, maar dit is niet zo. Uit een door Roth geciteerde beschrijving van De Goeje uit 

1910 blijkt dat bij de initiatieceremonie van de Trio de andere mannelijke dansers, van jong tot oud, 

op hun beurt ook met de oloks op dansten.130       

 Voor zover bekend komen en kwamen bij de Amazonia-stammen geen initiatieceremonies 

voor bedoeld voor meisjes. Henley (2001) schrijft dat wanneer een meisje voor het eerst ongesteld is, 

zij voor een bepaalde periode in afzondering moet leven.131 Zodoende zijn de initiatieceremonies ook 

bedoeld om de mannelijke dominantie te benadrukken. Rivière (1984)  beschrijft dat veel Guyaanse 

stammen volgens een patriarchaat leven, waarbij de vader een huishouden bestiert dat naast zijn 

vrouw(en) en dochters bestaat uit zijn schoonzonen die voor hem werken.132 Door hun functie tijdens 

de initiatie faciliteren de tooien de mannelijke dominantie. Daarnaast zijn het in de regel sowieso de 

mannen en niet de vrouwen die verentooien dragen. De Waiwai associëren de mannen met het 

hemelse associeert en de vrouwen met het aardse.133 Alleen mannen mogen deze veren dragen 

omdat mythische vogels als de ara met de hemel worden geassocieerd. Vrouwen mogen zichzelf 

enkel versieren met de veren van minder prestigieuze vogels als de toekan en bovendien minder 

uitbundig dan de man.  Dit gebruik is gebaseerd op de eeuwenoude vogelmythes, wat het duidelijk 

maakt dat het gebruik zelf ook eeuwenoud is. Overigens speelt hierbij nog mee dat de man met het 

uitbundige vertoon van veren bewijst hoe goed hij kan jagen op vogels.134 Bij Guyaanse stammen is 

 
128 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 223. 
129 Henley 2001 (zie noot 40), p. 215. 
130 W.E. Roth, ‘Additional Studies of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Smithsonian 

Institution Bureau of American Ethnology 91 (1929), p. 91. 
131 Henley 2001 (zie noot 40), pp. 200-201. 
132 Rivière 1984 (zie noot 21), pp. 93-94.  
133 Howard 1991 (zie noot 60), pp. 60-61. Een van de vele manieren waarop dit terugkomt in de samenleving 

van de Waiwai is dat de man met zijn hangmat altijd boven die van de vrouw hangt.  
134 Idem. 
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de jacht van oudsher voorbehouden aan de man.        

 Uit de bovenstaande anekdote van Farabee blijkt dat de sjamaan en zijn assistenten 

verantwoordelijk waren voor de productie van de belangrijke oloks. Dat het binnen een Guyaanse 

stam meestal de sjamaan is die direct of indirect verantwoordelijk is voor de belangrijkste 

verentooien, blijkt ook uit de observaties van huursoldaat Hans Staden.135 Hij beschrijft in zijn 

manuscript uit 1557 een ceremonie van de Tupinambá waarbij de sjamanen iedereen opdragen om 

zichzelf met veren te versieren. Tegelijkertijd is het niet zo dat de productie van een verentooi is 

voorbehouden aan de sjamaan of überhaupt aan de mannelijke leden van de stam. Dit kan namelijk 

per stam verschillen. Bij de Waiwai wordt bijvoorbeeld het vlechtwerk enkel gevlochten door de 

mannen, terwijl  Roth (1924) aangeeft dat binnen sommige Arawak- en Carib-stammen zowel 

mannen als vrouwen vlechtwerk fabriceren.136 Dat betekent dat bij deze stammen ook een vrouw 

verantwoordelijk kan zijn voor de mand van een tooi. Dit zorgt tevens voor een efficiënter 

productieproces. Een tooi bestaat namelijk uit allerlei losse onderdelen (de mand, de vogelveren, et 

cetera).137 Zo zijn de vogelveren vaak met touwen aan de mand vastgeknoopt. Dit is allemaal vanuit 

praktische overweging, aldus Roth, omdat naburige Guyaanse stammen elkaars ceremonies 

bezoeken (wat al eeuwenlang gebeurt) is het handiger om de tooien als losse onderdelen te 

vervoeren.138           

 Daarnaast is het beter voor de duurzaamheid van de vogelveren dat de verentouwen los 

bewaard worden in mandjes of zakken en waardoor de kleurenpracht van de veren minder gauw 

verloren gaat (afb. 18). De manden waaraan de vogelveren bevestigd zitten werden overigens niet 

bewaard maar weggegooid. Het is immers veel praktischer om voor iedere ceremonie een nieuw 

mandje in elkaar te vlechten in plaats van dit inferieur product te bewaren. De palmbladeren 

waarmee een dergelijk mandje wordt gevlochten zijn er in overvloed en het werk kost volgens de 

observaties van Schlothauer (2015) tegenwoordig slechts zo’n drie tot vier uur.139 Overigens is het 

daardoor des te meer van belang dat de manden van de Zeeuwse tooien wel bewaard zijn gebleven. 

Een mogelijke implicatie is dat de tooien door de inheemse stammen direct na de ceremonies zijn 

overhandigd aan de verzamelaars en daardoor de manden niet zijn wegegooid. Het is ook mogelijk 

dat de manden van G2348, G2350 en G2351A en B op verzoek van de verzamelaars werden 

geproduceerd.           

 Waar de vrouwen wel verantwoordelijk kunnen zijn voor de productie van de mand van een 

tooi, staat het buiten kijf dat de mannen als jagers van oudsher verantwoordelijk zijn voor het 

 
135 Furst 1991 (zie noot 60), pp. 100-101.  
136 Howard 1991 (zie noot 60), p. 60 en Roth 1924 (zie noot 17), p. 690. 
137 Schlothauer 2015 (zie noot 33), pp. 42-47. 
138 Roth 1924 (zie noot 17), p. 430. 
139 Schlothauer 2015 (zie noot 33), pp. 42-43. 
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bemachtigen van de vogelveren. Uitgaande van de bevindingen van Roth (1924) gebruiken indianen 

hiervoor de volgende jachttactieken: ze zetten vogelvallen zoals stroppen, ze imiteren een 

vogellokroep, ze zetten een tam gemaakte lokvogel in, ze verlammen een vogel met een gifpijltje 

geschoten vanuit een blaaspijp of ze schieten een vogel neer met een boog en stompe pijl.140 Het lijkt 

erop dat het merendeel van deze jachttactieken al in de achttiende eeuw door Guyaanse stammen 

werden toegepast, aangezien Roth schrijft dat de Nederlandse kolonisten bekend waren met hoe de 

Arawak aan de Berbice en de Demerary papegaaien vingen met vogelstroppen. 141 Cruciaal bij al deze 

jachttactieken is overigens dat indianen uitzonderlijk getalenteerd zijn in het spotten en geluidloos 

besluipen van vogels.142          

 De veren en botten van een gevangen vogel worden gebruikt voor decoratieve doeleinden; 

het vlees wordt over het algemeen opgegeten. Farabee (1924) schrijft bijvoorbeeld dat de Macusi 

alle grotere vogels eten behalve valken en gieren.143 Andere inheemse stammen sparen kleurrijke 

vogels als ara’s en papegaaien en houden deze als huisdieren waarvan continu de waardevolle veren 

worden geplukt. Robbins (1991) geeft een overzicht van 48 vogelsoorten (ara’s, papegaaien, toekans, 

enzovoorts) waarvan Zuid-Amerikaanse stammen de veren verwerken in hun ornamenten.144 Deze 

vogelsoorten bedroegen ongeveer 1,6 procent van het totaalaantal vogelsoorten dat eind twintigste 

eeuw in Zuid-Amerika leefde.145 De Zuid-Amerikaanse stammen kunnen dus kieskeurig genoemd 

worden in hun keuzes voor vogelveren. Dan nog zijn ze vaak niet tevreden. Veel stammen in het 

Amazonia-gebied kennen namelijk de eeuwenoude traditie, genaamd tapirage, van het artificieel 

wijzigen van de veerkleur. Dit kan bijvoorbeeld door de uitgetrokken veren in te koken met een 

aftreksel van brazielhout.146 Daarnaast is er een veel vaker toegepaste techniek, namelijk tapirage. 

Hierbij worden de verenkleuren van nog levende vogels veranderd via natuurlijke mutatie. Dit kan 

door het voedingspatroon van een gevangen ara of papegaai, de meest gebruikte vogelsoorten voor 

tapirage, te wijzigen of door de veren van deze vogels uit te trekken en de wond vervolgens in te 

smeren met een smeersel van dierlijk of plantaardig materiaal, bijvoorbeeld anatto, kikkerbloed of 

het gif van de pijlgifkikker.147 Bij dit laatste komt in het DNA een mutatieproces op gang waarbij de 

nieuwe, uit de wonden gegroeide veren van de ara niet langer rood of groen maar bijvoorbeeld geel 

of oranje zijn (afb. 19). Dit verkleuren door middel van tapirage wordt toegepast door veel stammen 

 
140 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 87-88. 
141 Roth 1924 (zie noot 17), p. 187. 
142 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 255. 
143 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 33. 
144 Robbins 1991 (zie noot 59), pp. 118-126. 
145 K.M. Kensinger, ‘Introduction: why feathers?’, in: R.E. Reina en K.M. Kensinger (red.), The Gift of Birds: 

featherwork of native South American peoples, Philadelphia 1991, p. XIX.  
146 Verswijver 2011 (zie noot 84), p. 105.  
147 Verswijver 2011 (zie noot 84), pp. 106-109. 
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in West-Guyana maar ook daarbuiten. Roth (1924) noemt als voorbeelden de Macusi, Manau, 

Puinabo, Arawak, Carib, Warrau, Oyampi, Emerillon en Maye.148    

 Tot slot kan bij een initiatieceremonie de uitgenodigde stam(men) verantwoordelijk zijn voor 

het maken van de ceremoniële attributen, zoals de olok. Lea (2001), Chernelia (2001) en Henley 

(2001) benadrukken dat naast het volwassen maken van jongeren de initiatie voor Guyaanse 

stammen ook een intertribale diplomatieke functie kent.149 De meeste van deze stammen leven al 

eeuwenlang in autonome maar relatief kleine nederzettingen. Hierdoor zijn zij, ondanks hun 

autonomie, voor huwelijkskandidaten afhankelijk van naburige stammen. Om de banden met deze 

buurstammen aan te halen worden zij uitgenodigd voor de (initiatie)ceremonies. Daarbij zijn in het 

geval van de initiatieceremonie van de Panare de uitgenodigde stammen verantwoordelijk voor de 

productie van ceremoniële attributen zoals verentooien.150 Volgens Henley komt hierin het dualisme 

terug dat zo typerend is voor de samenlevingen van de Guyaanse stammen. Enerzijds wantrouwen ze 

de vreemdeling, anderzijds vertrouwen ze op zijn creativiteit.151 Het onbekende staat voor de 

Guyaanse stammen immers synoniem met het constructieve (en deconstructieve).152 Het is die 

creatieve kracht die de meest indrukwekkende verentooien kan scheppen. 

 

 
148 Roth 1924 (zie noot 17), p. 126.  
149 Lea 2001 (zie noot 54), p. 158, Chernela 2001 (zie noot 30), p. 178 en Henley 2001 (zie noot 40), p. 199.  
150 Henley 2001 (zie noot 40), p. 205.  
151 Henley 2001 (zie noot 40), p. 217. 
152 Idem. 
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Afb. 17. Olok van de Aparai in Brits-Guyana, verzameld door Farabee in 1916. Foto: binnenblad R.E. Reina en 

K.M. Kensinger (red.), The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991. 

 
Afb. 18. C.H. de Goeje, schets van een korf waarin de Wayana hun veren bewaarden. Foto: C.H. de Goeje, 

‘Bijdrage tot de Ethnographie der Surinaamsche Indianen’, in: Internationales Archiv für Ethongraphie (Band 

XVII), Leiden 1906.  

 



53 

 

                   
Afb. 19. De Enawene Nawe met tooien waarvan de oorspronkelijk groene Amazonepapegaaienveren geel en 

oranje zijn gekleurd door middel van tapirage. Foto: G. Verswijver, ‘Vogels en hun veren: de vormgeving aan de 

ideale mens bij de Indianen van Zuid-Amerika’, in: P. Quintin e.a., Van goud en veren: economische 

waardesystemen in Brazilië, Brussel 2011. 

 

Hoofdstuk 2: de bestudering van G2348, G2350 en G2351A en B                     

Voor dit scriptieonderzoek zijn de verentooien G2348, G2350 en G2351A en B op drie verschillende 

momenten fysiek bestudeerd in het depot van het Zeeuws Museum. De eerste twee bestuderingen 

zijn door enkel mijzelf gedaan, de derde ging in samenwerking met etnograaf Andreas Schlothauer. 

Schlothauer is een expert op het gebied van Zuid-Amerikaanse verenornamenten en is vanwege zijn 

expertise voor meer dan zestig Europese en Zuid-Amerikaanse musea werkzaam geweest.153 Dat de 

hulp van Schlothauer voor dit onderzoek van doorslaggevende betekenis is geweest, zal blijken in het 

onderstaande.                                                           

 
153 ‘Dr. Andreas Schlothauer: Wissenschaftler. Journalist. Sammler.’, website dr. Andreas Schlothauer, 

<http://www.andreasschlothauer.com/> ( geraadpleegd op 19 oktober 2017)   
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Tijdens de drie fysieke bestuderingen zijn de Zeeuwse tooien zowel door mij als door Schlothauer ook 

uitgebreid gefotografeerd. Deze foto’s zijn naderhand intensief bestudeerd. Hierbij is dankbaar 

gebruik gemaakt van de werken van De Goeje (1906), Farabee (1918 en 1924) en met name Roth 

(1924 en 1929). Dat deze werken vrij oud zijn, werkt in het voordeel van deze scriptie. De door de 

auteurs op expeditie tegenkomen generatie inheemse stammen stond relatief dicht in de tijd bij hun 

achttiende-eeuwse voorgangers die verantwoordelijk moeten zijn geweest voor de Zeeuwse tooien. 

Daarbij moet erop vertrouwd worden dat de kennis over deze tooien destijds in de achttiende eeuw 

nog aanwezig was bij de door de auteurs bezochte generatie stammen. Dit omdat, zoals al eerder 

aangegeven, bij Guyaanse stammen de kennis van het maken van bijvoorbeeld bepaalde 

vlechtwerkpatronen van vader op zoon werd doorgegeven.154 In het geval van de Panare en hun 

initiatieceremonies plus bijbehorende verentooien spreekt Henley (2001) van een ‘transgenerational 

continuity’.155 Tegelijkertijd moet hier de kritische noot aan worden toegevoegd dat anno 2018 veel 

kennis verloren is gegaan. De huidige generatie inheemse Amerikanen weet over het algemeen 

weinig af van de objecten van hun voorouders.156 Dit geldt ook voor hoe een verentooi te maken.157 

Daarmee vormt deze gebrekkige kennisoverdracht nog een argument om juist de oudere werken van 

De Goeje, Farabee en Roth te betrekken bij dit onderzoek.       

 Dat het werken van De Goeje al meer dan een eeuw oud is en die van Farabee en Roth bijna 

een eeuw brengt natuurlijk het gevaar met zich mee dat deze boeken sterk verouderde opvattingen 

bevatten. Maar dat gaat hier nauwelijks op. Rivière haalt in zijn moderner standaardwerk Individual 

and Society in Guiana (1984) ook De Goeje, Farabee en Roth aan en benadrukt met name de 

importantie van laatstgenoemde zijn werk.158       

 Verder spreekt in het voordeel van de werken van Farabee en Roth dat deze zich op een 

groot aantal Guyaanse stammen richten in plaats van op één specifieke stam. Dit sluit haarfijn aan bij 

dit scriptieonderzoek waarbij het nog niet duidelijk is aan welke stam(men) G2348, G2350 en G2351A 

en B toebehoren. Daarom moeten er op meerdere stammen worden gefocust in plaats van op goed 

geluk een enkele stam eruit te pikken. Het idee hierbij is dat de materiële bestudering van de 

Zeeuwse verentooien ons iets leert over de makers van deze tooien en daarmee een beeld geeft van 

welke Guyaanse stammen in aanmerking voor G2348, G2350 en G2351A en B. De herkomst van deze 

verentooien staat immers centraal in dit scriptieonderzoek.                                   

 
154 Roth 1924 (zie noot 17), p. 353. 
155 L. Rival en N. Whitehead, ‘Forty Years of Amazonian Anthropology: The Contribution of Peter Rivière’, in: 

Beyond  the Visible and Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivière, Oxford 2001, p. 

16.  
156 Illius en Schlothauer 2015 (zie noot 18), p. 11. 
157 Schlothauer 2015 (zie noot 33), p. 41. 
158 Rivière 1984 (zie noot 21), p. 1. 
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Hieronder volgt nu de bestudering van G2348, G2350 en G2351A en B. Elk van deze tooien zal apart 

worden besproken. In sommige gevallen zal daarbij expliciet worden aangegeven wanneer informatie 

afkomstig is van één van Schlothauers observaties. Dan wordt verwezen naar het rapport dat 

Schlothauer heeft opgesteld. Dit rapport is terug te vinden in de bijlagen. Hier is verder ook nog een 

uitgebreide tabel te vinden waarin alle observaties  zijn verwerkt aangaande de Zeeuwse 

verentooien.           

 Verder moet voorafgaand aan de bestudering van de Zeeuwse tooien nog worden opgemerkt 

dat in één oogopslag al is te zien dat G2348, G2350 en G2351A en B behoorlijk van elkaar verschillen. 

Daarmee lijkt de kans groot dat de verentooien een verschillende herkomst hebben. Tegelijkertijd 

verdient deze hypothese ook enige nuance. De Zeeuwse tooien delen immers sowieso één 

belangrijke eigenschap met elkaar. Namelijk dat alle drie de tooien zogenoemde verticale 

verentooien zijn. Volgens Roth zijn de Guyaanse verentooien grofweg op te delen in horizontale en 

verticale tooien.159 Horizontale tooien kennen een vrij platte mandstructuur waarbij de aan de mand 

vastgemaakte veren naar opzij gebogen hangen (afb. 20). Verticale tooien kennen een veel hogere 

mandstructuur waarbij de vastgemaakte veren niet naar opzij gebogen hangen maar meer rechtop 

tegen de mand aanstaan (afb. 21).   

                                                                                              
Afb. 20. Maker onbekend, verentooi van de Ka’apor aan de Rio Gurupi, circa 1960, gebruikt materiaal onder 

andere papegaaiveren en katoen, 30 x 20 x 4 cm, National Museum of the American Indian, Washington. Foto: 

National Museum of the American Indian.  

 
159 Roth 1924 (zie noot 17), p. 429.  
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Afb. 21. W.E. Roth, schets van de Guyaanse verticale tooi. Foto: W.E. Roth, ‘An Introductory Study of the Arts, 

Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to the 

secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

 

G2348   

In tegenstelling tot de andere twee Zeeuwse tooien schrijft het Zeeuws Museum G2348 specifiek toe 

aan een stam, namelijk de Wayana. Dit omdat de tooi stilistische overeenkomsten deelt met een laat 

twintigste-eeuwse verentooi van de Wayana-Aparai in de collectie van het Museum aan de Stroom in 

Antwerpen (afb. 22). Dit geldt bijvoorbeeld voor de gekartelde veertjes die bij beide tooien zijn terug 

te zien (afb. 23). Technisch gezien zou G2348 naast de Wayana ook moeten worden toegeschreven 

aan de Aparai aangezien het Museum aan de Stroom dit ook doet voor haar verentooi. De Aparai zijn 

een buurstam van de Wayana.160 De Antwerpse verentooi maakte deel uit van een danskostuum 

genaamd saipa dat werd gedragen tijdens de initiatieceremonies.                                          

 
160 De Goeje 1906 (zie noot 25), pp. 2-3.  
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Uitgaande van de veronderstelling dat G2348 ook een tooi was bedoeld voor initiatieceremonies, dan 

valt op dat van de vier Zeeuwse tooien deze tooi het meest uitbundig is gedecoreerd. Het 

beschilderde houten kruis en de keverschildjes komt bijvoorbeeld niet terug bij G2350 en G2351A en 

B. Maar de dwarsbalk van dit kruis is, zo bleek uit de bestudering van G2348, op een andere wijze 

gemonteerd dan oorspronkelijk het geval was. Hetzelfde geldt voor de houten buis met daarin de 

arastaartveren die zich oorspronkelijk op een andere positie bevond meer in het midden van de 

mand.161 Schlothauer heeft daarom in samenspraak met Caroline van Santen, de conservator van het 

Zeeuws Museum, G2348 grotendeels hersteld in zijn oorspronkelijke uiterlijk. Deze metamorfose als 

mede de verschillende bestudeerde onderdelen van de verentooi zullen nu in het onderstaande 

worden besproken.  

                                                                                                                  
Afb. 22. AE.1995.0016.0013 (maker onbekend), Saipa (danskostuum) van de Wayana-Aparai, vervaardigd rond 

en verzameld in 1995, gebruikt materiaal onder andere bamboe, katoen, keverschildjes, plantenvezels, raffia, 

riet en veren van de ara en Amazonepapegaai, 210 cm (hoogte vanaf riet tot aan de veren) x 100 (breedte van 

veer tot veer) x 39 cm (diepte), Museum aan de Stroom, Antwerpen. Foto: Jeroen Lesuis.    

 
161 A. Schlothauer, Federschmuck aus dem Küstengebiet Guayanas des 18. Jahrhunderts im Zeeuws Museum 

Middelburg, Niederlande, 2018. Dit rapport is integraal opgenomen in de bijlagen van deze scriptie.  
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Afb. 23.  Net als bij G2348 zijn de kleine veertjes van de Antwerpse verentooi in een kartelpatroon geknipt. 

Foto: Jeroen Lesuis.  

De veren    

De meest prominente en belangrijkste onderdelen van een verentooi zijn uiteraard de vogelveren. Bij 

de Bororo en de Waiwai werd al duidelijk dat deze veren naast een esthetische ook een mythische en 

spirituele betekenis kunnen hebben. In dit licht kan het zeer interessant zijn om te achterhalen welke 

vogelveren voor G2348 zijn gebruikt. De objectinformatie van het Zeeuws Museum meldt enkel dat 

het gaat om veren van tropische vogels.162 Maar om welke tropische vogels gaat het hier dan? In de 

hoop een antwoord op deze vraag te krijgen is voor dit onderzoek de hulp ingeschakeld van de 

ornithologen Pepper Trail (U.S. National Fish and Wildlife Forensic Laboratory), René Dekker 

(Naturalis Leiden), Kees Roselaar (Naturalis Leiden), Carla Dove (Smithsonian) en James V. Rensen 

(Museum of Natural History, Louisiana State University). Allen zijn zij experts op het gebied van 

tropische en Zuid-Amerikaanse vogels.                           

 
162 ‘Hoofdtooi uit Demerary, Guyana, Zuid-Amerikaanse indianen (volk)’, online collectiedatabase Zeeuws 

Museun, < https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/collectie/mode-en-streekdracht/g2348-hoofdtooi-uit-demerary-

guyana> (geraadpleegd op 8 juni 2017) 
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De ornithologen kregen ieder een serie foto’s in hoge resolutie van de Zeeuwse tooien toegestuurd 

om op basis hiervan te determineren welke vogelveren zijn gebruikt voor de tooien. Nu is dit 

uiteraard geen ideale werkwijze. Kees Roselaar gaf aan dat idealiter de ornitholoog de vogelveren 

fysiek kan bestuderen en daarbij onder de microscoop kan leggen.163 Zo kan men op celniveau 

pigmentveranderingen vaststellen. Maar omdat het merendeel van de geraadpleegde ornithologen 

zich in Amerika bevond en de tooien te fragiel zijn om met de microscoop te bestuderen waren de 

door Roselaar genoemde onderzoeksopties onmogelijk. Enkel de bestudering van de foto’s was 

mogelijk en logischerwijs dat de ornithologen dan ook terughoudend waren met hun observaties 

aangaande de voor de Zeeuwse tooien gebruikte vogelveren. Tegelijkertijd zijn hun observaties wel 

degelijk zeer waardevol voor dit onderzoek. Dat geldt zeker voor de bevindingen van Pepper Trail die 

als Amerikaans ornitholoog verbonden is aan het National Fish and Wildlife Forensic Laboratory. Trail 

onderzoekt als forensisch ornitholoog, de enige in Amerika, of er veren van beschermde, vaak 

tropische vogelsoorten verwerkt zijn in de door de douane geconfisceerde verenornamenten.164 Iets 

wat uiteraard illegaal en strafbaar is. Daarnaast heeft Trail ook veldwerk verricht in Suriname en is hij 

bekend met de vogels in dit gebeid. Voor dit scriptieonderzoek bestudeerde Trail de hoge resolutie-

foto’s uitvoerig en kwam zo tot een aantal interessante observaties. Waar mogelijk zijn Trails 

bevindingen geverifieerd met die van de andere ornithologen. Verder heeft Schlothauer de veren ook 

ter plekke bestudeerd. Als expert van Zuid-Amerikaanse verenornamenten is hij zeer bekend met de 

vogelveren die in deze ornamenten zijn verwerkt.     

 Volgens Trail zijn de grote verticale veren in het centrum van G2348 de staartveren van de 

groenvleugelara en de geelvleugelara (afb. 24 en 25).165 De veren van de groenvleugelara zijn de 

donkerrode staartveren die naar het uiteinde van de veerpunt toe donkerblauw worden. De 

staartveren van de geelvleugelaraara zijn de lichterrode veren waar aan de bovenkant van de 

veerpunt geen donkerblauw is te zien, hooguit een roze puntje (afb. 26). Deze observaties van Trail 

worden grotendeels bevestigd door René Dekker.166 Dekker stelt dat er twee verschillende soorten 

araveren zichtbaar zijn bij G2348. Carla Dove meent bij G2348 in ieder geval de staartveren van de 

geelvleugelara te zien.167 Ook Schlothauer beaamt dat het hier gaat om de staartveren van de 

groenvleugelara en geelvleugelara.168 Dit betekent ook dat in theorie G2348 daarmee geassocieerd 

kan worden met de eerdergenoemde Amazonia-legendevorming rondom de ara en Vader Zon. Zeker 

 
163 E-mail Kees Roselaar, 19 augustus 2017. 
164 ‘At Our Forensics Lab, Pepper Trail Fights Wildlife Trafficking’, website U.S. Fish and Wildlife Service, 

<https://www.fws.gov/news/blog/index.cfm/2014/10/15/at-our-forensics-lab-pepper-trail-fights-wildlife-

trafficking> (geraadpleegd op 11 augustus 2017) 
165 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017. 
166 E-mail René Dekker, 28 augustus 2017. 
167 E-mail Carla Dove, 17 augustus 2017. 
168 Zie rapport Schlothauer.  
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ook omdat de araveren zich in het midden van de tooi bevinden en de drager van G2348 zich zo dus 

niet aan deze veren zou kunnen branden. Tegelijkertijd maant Schlothauer tot voorzichtigheid. Voor 

hem is het waarschijnlijker dat de arastaartveren in het centrum van G2348 enkel een opvallende 

esthetische functie hebben in plaats van ook nog eens een mythische betekenis.169  

 In het centrum van G2348 bevinden zich in totaal dertien arastaartveren. Van deze veren zijn 

er slechts twee onversierd gebleven, de andere zijn gedecoreerd met balletjes (vogel)dons en gele en 

zwarte veertjes. Deze veertjes zijn geknipt in een asymmetrisch kartelpatroon (afb. 27).  Daarnaast 

zijn er ook een aantal zwarte gekrulde en onbewerkte veertjes bevestigd aan de veerschachten van 

sommige araveren (afb. 28). Volgens Trail zijn dit kuifveertjes van een hokkosoort, zeer waarschijnlijk 

de zwarte hokko (Crax alector, afb. 29).170 Dit wordt beaamd door Schlothauer.171 Naast het plezieren 

van het oog hebben de kleine veertjes ook nog een ander effect. Doordat de veertjes aan de 

uiteindes van de staartveren zijn vastgemaakt, verzwaren ze de staartveren. Ook omdat ze met hars 

en was aan de staartveren zijn vastgeplakt en dit nog wat extra gewicht in de schaal legt. Als er dan 

vervolgens met de tooi op wordt gedanst, zullen de staartveren van G2348 hoogstwaarschijnlijk op 

en neer buigen. Dit effect doet sterk denken aan een met zijn vleugels wapperende vogel. Hoewel 

niet direct van een dergelijke symboliek mag worden uitgegaan, zou het kunnen dat de drager van 

G2348 in een ara transformeerde en zo ook de krachten van deze mythische vogel overnam. Het 

moge inmiddels duidelijk zijn dat G2348 hiermee niet uniek zou zijn.  Ook bij G2351B zijn er 

kleinere veertjes vastgeplakt aan de grotere staartveren in het midden van de tooi. Overigens moet 

tot slot over deze hokkoveertjes nog worden opgemerkt dat zij in theorie ook over een diepere, 

kosmologische betekenis kunnen beschikken. De negentiende-eeuwse reisverslagen van Schomburgk 

melden namelijk dat bij de Macusi een bepaald sterrenbeeld de zwarte hokko zou uitbeelden.172

 De arastaartveren zijn in de houten buis van G2348 gestoken (afb. 30). Hierbij is het uiteinde 

van veerschacht afgebroken waarna een scherp houten staafje in de schacht is geduwd. Met deze 

staafjes zitten de arastaartveren in de houten buis gestoken. Bij een aantal van de staartveren is daar 

waar het houten staafje de veerschacht penetreert nog een fijn touwtje om de schacht gewikkeld 

voor extra stabiliteit (afb. 31). Zoals zal blijken uit de vergelijkingen van hoofdstuk vijf komt het op 

deze manier bevestigen van de arastaartveren ook terug bij Guyaanse verentooien uit de 

negentiende eeuw en bij de uit de achttiende eeuw afkomstige verentooi G2351B.173 Met de houten 

staafjes zijn de arastaartveren gemakkelijk uit de buis te halen. Op deze manier kunnen de 

staartveren apart worden bewaard en vervoerd en gaan ze zo langer mee. Daarmee wordt de kans 

 
169 Schlothauer 2015 (zie noot 33), p. 46. 
170 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017. 
171 Zie rapport Schlothauer. 
172 Schomburgk 2006 vol 2 (zie noot 105), p. 50. 
173 Zie ook Schlothauer 2015 (zie noot 33), pp. 44-45.  
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ook groter dat G2348 werd gedragen tijdens het bezoeken van speciale ceremonies georganiseerd 

door naburige stammen. Zoals al eerder aangegeven was dit gebruikelijk voor veel Guyaanse 

indianenstammen. Dit leidt tot het idee dat G2348 een tooi was die niet enkel werd gedragen op de 

informele, veel voorkomende feesten van de desbetreffende stam, maar dat deze tooi ook werd 

ingezet voor meer speciale (naburige) ceremonies.        

 Opvallend is dat er minimaal zes lege gaten zichtbaar zijn in de houten buis waar naar alle 

waarschijnlijkheid ook ooit arastaartveren inzaten. Dit wordt nog opvallender aangezien G2351B over 

vijf arastaartveren beschikt die op dezelfde wijze zijn versierd als die van G2348 (gekartelde gele 

veertjes, hokkoveertjes, etcetera). Echter, met dit onderzoek worden vraagtekens geplaatst of dat 

deze arastaartveren wel oorspronkelijk bij G2351B hoorden. Over de argumenten voor deze twijfels 

zal bij de analyse van G2351B dieper worden gegaan. Maar in ieder geval kan de theorie worden 

opgeworpen dat de versierde arastaartveren van G2351B oorspronkelijk bij G2348 hoorden. Daarbij 

geldt ook dat de zes onversierde araveren van G2351B niet thuis lijken te horen bij deze tooi en dus 

net zo goed bij G2348 kunnen horen. Dat betekent een totaal van elf extra arastaartveren, terwijl bij 

de houten buis van G2348  minimaal slechts zes lege plekken waarneembaar zijn. De nadruk ligt hier 

op minimaal aangezien de tussen de arastaartveren verstopte gaten erg lastig te zien zijn en er dus 

mogelijk nog meer gaten in de houten buis kunnen zitten. Elf nog met met staartveren op te vullen 

gaten behoren dus tot de mogelijkheden.      

 Voortbordurend op het bovenstaande is er ook nog een ander scenario mogelijk, namelijk dat 

niet alle dertien arastaartveren die nu in de houten buis van G2348 zijn gestoken bij deze tooi horen. 

Dit is de overtuiging van Schlothauer.174 Dit omdat de arastaartveren onderling te veel van elkaar 

verschillen. Vijf tot zes donkerrode staartveren zijn afkomstig van de groenvleugelara, zeven tot acht 

lichterrode staartveren van de geelvleugelara. Dertien van deze staartveren zijn versierd, twee niet. 

Deze eigenschappen zijn verdeeld over de verschillende veren in plaats van dat ze enkel allemaal bij 

één of meerdere veren worden aangetroffen. Zo zijn er geelvleugelarastaartveren die wel versierd 

zijn en andere die weer niet versierd zijn. Daardoor is het niet duidelijk welke groep van 

arastaartveren wel bij G2348 hoort en welke niet. Volgens Schlothauer is het dan ook zo dat de 

oorspronkelijke arastaartveren van G2348 en G2351B willekeurig door elkaar zijn gehusseld.175 Bij de 

bespreking van G2351B zal dieper op deze stelling worden ingegaan.     

 Wat betreft de drie tot vier centimeter grote groene veren met lichtgroene punten die de 

mand van G2348 in twee rijen bedekken, denken Schlothauer en Trail dat het hier gaat om de 

staartveren van een vogelsoort van de Amazonepapegaaien (afb. 32).176 De Guyana’s herbergen vele 

 
174 Zie rapport Schlothauer.  
175 Idem. 
176 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017 en rapport.  
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verschillende soorten van deze papagaaienfamilie, te weten de Amazona autumnalis, Amazona 

Dufresniana, Amazona festiva, Amazona aestiva, Amazona ochrocephala, Amazona amazonica en 

Amazona farinosa (afb. 33).177 Al deze vogels dragen groene veren en die van oudsher vaak gebruikt 

worden voor verenornamenten. Schlothauer geeft aan dat de veerbaarden links en rechts van de 

schachten van de meeste van de Amazonepapegaaienveren van G2348 niet symmetrisch zijn. 

Hieraan is te herkennen dat het om de staartveren van deze vogelsoort gaat.178 Daarnaast zijn er ook 

een aantal veren zonder lichtgroene punt. Dit kunnen zowel staart- als vleugelveren zijn. Verder zijn 

sommige van de groene veren die de mand versieren meer bruin en oranje gekleurd. Iets dat al 

eerder waarneembaar was bij de veren bevestigd aan de aan het houten kruis bungelende 

verentouwen. Volgens Trail zijn dit de vleugelveren van een Amazonepapegaai aangezien deze 

bruinoranje vlekken specifiek bij dit type veren terugkomen.179 Schlothauer twijfelt hierover. Volgens 

hem kunnen het net zo goed de staartveren zijn van een Amazonepapegaaisoort.180 Dat het voor 

G2348 in ieder geval gaat om ara- en Amazonepapegaaienveren wordt ook beaamd door René 

Dekker, Carla Dove en James V. Rensen.181       

 De  twee rijen Amazonepapegaaienveren die de mand van G2348 versieren, zitten met touw 

aan elkaar vastgeknoopt (afb. 34). De manier waarop de veren aan de touwen zijn vastgeknoopt, kan 

inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een schets van Roth (afb. 35). Allereerst is er touw a 

waar alle Amazonepapegaaienveren van G2348 met het uiteinde van hun schacht omheen zijn 

gebogen.182 Vervolgens is er touw b dat met lussen of knopen, het eerste lijkt het geval bij G2348, de 

uiteindes van de gebogen schachten aan elkaar vastknoopt.183 Het merendeel van de stukjes schacht 

die bij de veren van G2348 na het knopen nog boven of onder de touwknopen uitstaken, werden 

vervolgens afgesneden.          

 De hierboven beschreven methode is is de meest voorkomende methode van het knopen van 

de veren, maar Roth (1924) noemt ook nog een tweede manier om veren aan touwen vast te 

maken.184 Hierbij worden de uiteindes van de schachten van de om het touw gebogen veren via een 

inkeping in de eigen schachten gestoken. Zo ontstaat een zichzelf sluitende lus. Deze methode noemt 

Roth voor verenornamenten van de Macusi, Wapishiana, Waiwai en nog enkele andere inheemse 

stammen in het verre zuiden van het huidige Brits-Guyana.185 Beide door Roth genoemde methodes 

 
177 Zie rapport Schlothauer.   
178 Idem. 
179 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017. 
180 Zie rapport Schlothauer.   
181 E-mail James V. Rensen, 11 augustus 2017, e-mail Carla Dove, 17 augustus 2017 en e-mail René Dekker, 28 

augustus 2017. 
182 In het rapport van Schlothauer is touw a de zogenoemde Basis-Faden. 
183 In het rapport van Schlothauer is touw b de zogenoemde Bevestigungsfaden. 
184 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 122-24.  
185 Idem. 
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om de veren vast te knopen zijn terug te zien bij de achttiende- en negentiende-eeuwse verentooien 

van hoofdstuk vijf.           

 Naast de twee touwen waaraan de schachten van de Amazonepapegaaienveren van G2348 

zijn om- en vastgebonden, is er nog een derde touw c, zie schets Roth, dat aan deze veren vastzit. Dit 

touwtje is in ieder geval zichtbaar bij de bovenste rij veren. Bij de onderste rij veren is het niet 

teruggevonden (afb. 32). Het gaat hier om een zeer dun touwtje dat bij de achterzijde van  de 

bovenste rij veren om de middenstukken van de verenschachten is geknoopt.186 De functie van dit 

touwtje is om de Amazonepapegaaienveren dicht tegen elkaar aan te drukken en ze zo te ordenen.187 

Een gevolg van het ontbreken van een dergelijk touwtje is te zien aan de voorkant van G2348. Hier is 

het touwtje geknapt en is een deel van de bovenste rij veren naar beneden geklapt (afb. 36).

 Oorspronkelijk was het dunne touwtje ook op één of meerdere plekken vastgeknoopt aan de 

uitstekende boogstrengen aan de bovenrand van de mand van G2348 (afb. 37). Hierdoor fungeerde 

het touwtje als extra houvast voor de rechtopstaande Amazonepapegaaienveren. Maar in de huidige 

staat waarin G2348 verkeert, is dit niet meer het geval. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat een 

dun touwtje zoals dat van G2348 ook gevonden is bij een van de negentiende-eeuwse tooien uit 

hoofdstuk vijf en dat het zeer aannemelijk is dat nog oudere Guyaanse verentooien soms ook over 

dergelijke touwtjes beschikten.             

 Het kleine touwtje c niet meegerekend zijn er twee rijen Amazonepapegaaienveren dus in 

totaal vier verentouwen die rondom de mand van G2348 lopen. Deze verentouwen maken de 

mandconstructie van G2348 ook steviger en waardoor het makkelijker wordt om met de tooi op te 

dansen. Daarnaast is het grote voordeel van deze verentouwen dat ze makkelijk kunnen worden vast- 

en losgeknoopt. Zodoende zijn bij G2348 de Amazonepapegaaienveren net als de veren van de ara 

apart te bewaren en vervoeren.            

 De veerpunten van de Amazonepapegaaienveren die de mand van G2348 versieren zijn 

allemaal afgeknipt. Dit zorgt ervoor dat alle veren even lang zijn en de met veren versierde mand 

daardoor netter en strakker oogt. Een dergelijk stilistisch gebruik is ook terug te zien bij de 

achttiende- en negentiende-eeuwse tooien in hoofdstuk vijf.   

 
186 In het rapport van Schlothauer is touw c de zogenoemde Ausrichtungsfaden.  
187 Schlothauer 2015 (zie noot 33), p. 45. 
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Afb. 24. De groenvleugelara (Ara chloropterus). Foto: Arjan Haverkamp, Flickr.com (Creative Commons).  
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Afb. 25. De geelvleugelara (Ara macao). Foto: Matthew Romack, Flickr.com (Creative Commons). 
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Afb. 26. De donkerrode staartveren zijn van de groenvleugelara en de lichterrode staartveren van de 

geelvleugelara.  
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Afb. 27. In het midden een aan een arastaartveer bevestigd veertje dat geknipt is volgens een asymmetrisch 

kartelpatroon.  

                                                                                               
Afb. 28. Aan een aantal van de staartveren van G2348 zijn zwarte veertjes vastgemaakt van vermoedelijk de 

hokko. Foto: Jeroen Lesuis.  
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Afb. 29. Voor de zwarte veertjes die arastaartveren van G2348 versieren, zijn de kuifveertjes van de zwarte 

hokko gebruikt. Foto: Alberto Apollaro, Wikimedia Commons.   
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Afb. 30. De houten buis waarin de arastaartveren van G2348 zijn gestoken. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 31. De schachten van de arastaartveren zijn afgebroken waarna er een houten staafje is ingeschoven. Bij 

sommige van de staartveren zoals deze op de foto is ter versteviging nog een draadje gewikkeld op de plek 

waar het staafje de schacht penetreert. Foto: Andreas Schlothauer.  

Afb. 32. De mand van G2348 is bedekt met de staart- en vleugelveren van een Amazonepapegaaisoort. Foto: 

Jeroen Lesuis. 
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Afb. 33. De oranjevleugelamazonepapegaai (Amazona amazonica). Foto: Kyle Flood, Wikimedia Commons.  
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Afb. 34. De Amazonepapegaaienveren zitten met touwen rondom de mand van G2348 bevestigd. De schachten 

van deze veren zijn om een eerste touw gebogen om vervolgens met een tweede touw te zijn vastgeknoopt. 

Foto: Andreas Schlothauer.  

Afb. 35. De meest simpele en vaakst aangetroffen manier van veren knopen bij de door Roth bestudeerde 

Guyaanse verenornamenten. Foto: W.E. Roth, ‘An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the 

Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian 

Institution 1916-1917, Washington 1924. 
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Afb. 36. De bovenste rij Amazonepapegaaienveren aan de voorkant van G2348 is naar beneden geklapt omdat 

hier onder meer het touwtje ontbreekt dat de schachten van deze veren aan elkaar had moeten knopen. Foto: 

Andreas Schlothauer.  

 

                                                                                           
Afb. 37. Oorspronkelijk zat het draadje dat om de verenschachten van de Amazonepapegaaien is gebonden ook 

op enkele plekken vastgeknoopt aan de uitstekende boogstrengen van de mand. In de huidige staat waarin 

G2348 verkeert is dit niet meer het geval. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Het houten kruis 

Het houten kruis aan de achterkant van G2348 is een zeer opvallend element. Het kruis bestaat uit 

een achtendertig centimeter hoge en vijf tot zes centimeter brede verticale balk en een 

achtentwintig centimeter lange en één tot twee centimeter brede dwarsbalk. Duidelijk zichtbaar is 

dat deze balken zijn beschilderd met zwarte verf. Het zou kunnen dat deze verf gemaakt is van het 

schors van de Inga laterifolia. Roth (1924) geeft aan dat Arawak-stammen deze verfstof gebruiken 

voor het zwart schilderen van bijvoorbeeld hun kanopeddels en vlechtwerk.188 Dezelfde verfstof werd 

door hen ook gebruikt om hun lichaam zwart te verven, zoals te zien is op een olieschilderij van de 

Arawak uit 1750 (afb. 49). Dit betekent dat het zwart verven van kanopeddels, vlechtwerk en wellicht 

dus ook het houten kruis van G2348 een gebruik is dat al uit de achttiende eeuw stamt.  

  De stukken hout van het kruis van G2348 die niet zijn beschilderd met zwarte verf, zijn 

ingekerfd (afb. 38). Dit is zeer interessant aangezien Kroeber (1949) stelt dat het inkerven van 

geometrische vormen bij knotsen een typisch Guyaans gebruik is.189 Dit zou impliceren dat G2348 

met zijn ingekerfde vlakken een typisch Guyaans product is.      

 Tegelijkertijd was er ook iets verdachts aan de hand met de ingekerfde vlakken van het 

houten kruis. De vlakken op de verticale balk bevonden zich namelijk op het voorvlak terwijl de 

bruine vlakken van de dwarsbalk zich op het bovenvlak bevonden (afb. 39). Deze dwarsbalk zou een 

kwartslag gekanteld moeten worden, wilden alle gekerfde houtvlakken zich op hetzelfde oppervlak 

bevinden en daarmee één figuur vormen.        

 Een tweede aanwijzing dat er iets niet klopte met de dwarsbalk was de wijze waarop deze 

aan verticale balk was gebonden. Dit had men gedaan door middel van twee reepjes stof die door de 

twee gaten in het midden van de dwarsbalk waren gehaald en vervolgens om de verticale balk en de 

houten buis met arastaartveren waren gebonden (afb. 40 en 41). Met hun uiterlijk en textuur 

verschiden deze textielachtige reepjes stof duidelijk van de rest van de touwen van G2348. 

Schlothauer oordeelde dan ook dat dit materiaal niet van Guyaanse stammen afstamt maar van 

Europese makelij is en dus later aan G2348 is toegevoegd.190 Vandaar dat Schlothauer de strikknoop 

heeft losgemaakt en daarmee de dwarsbalk verwijderde uit de positie waarin deze zich voorafgaand 

aan het onderzoek bevond (afb. 42).191         

 Met de dwarsbalk nu losgekoppeld was de volgende vraag hoe de dwarsbalk van het houten 

kruis dan oorspronkelijk was gemonteerd. De twee gaten in dat was door moest gaan voor het 

 
188 Roth 1924 (zie noot 17), p. 91. 
189 A.L. Kroeber, ‘Esthetic and Recreational Activities: Art’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of South American 

Indians vol 5, Washington 1949, p. 491. 
190 Zie rapport Schlothauer.  
191 Idem.  
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bovenvlak van balk gaven hiervoor het antwoord. Op de bovenkant van de verticale balk bevonden 

zich namelijk twee nippels. Na de dwarsbalk negentig graden te hebben geroteerd, bleken deze 

nippels precies in de gaten van de dwarsbalk te passen. Dit gaf voor Schlothauer de doorslag om de 

dwarsbalk bovenop de verticale balk te passen.192 Dat dit de juiste positie is, blijkt direct uit het feit 

dat de geometrische ruitpatronen nu wel in elkaar overlopen (afb. 43). Daarnaast worden nu opeens 

twee koppen zichtbaar aan de uiteindes van de dwarsbalk die al die tijd onzichtbaar waren gebleven 

(afb. 44). Het lijkt hier te gaan om de koppen van reptielen, krokodillen wellicht. Dit is geen gekke 

gedachte aangezien de Guyana’s al eeuwenlang drie soorten kaaimannen herbergen die veelvuldig 

voorkomen.193 Interessant daarbij is dat veel Zuid-Amerikaanse stammen deze reptielen ook al 

eeuwenlang associëren met regengoden.194 Wilbert (1996) schrijft bijvoorbeeld dat de Warrau zich 

bewust zijn van de bovennatuurlijke connectie die hun regensjamannen hebben met de krokodillen 

die in het moerasgebied van de Warao leven.195 Waar de sjamans met hun magie de donder kunnen 

oproepen, doen de krokodillen dit met hun gegrom. Dit diepe, baritone gegrom beschouwen de 

Warao als zwarte magie en zij zien de alligator dan ook als het alter ego van een duistere tovenaar in 

plaats van dat van de regensjaman.196        

 Overigens fungeren nog meer dan krokodillen met name de zonneral (Eurypyga helias) en de 

mangrovereiger (Butorides striatus) als belangrijke personificaties in de weerlegendes van de 

Warrau.197 Dit omdat deze vogels symbool staan voor de noordelijke en zuidelijke passaatwinden. 

Deze winden hebben een enorme impact op de oogst en het dagelijkse leven van de aan de 

Guyaanse kust wonende Warrau. De veren van deze vogels ontbreken bij G2348.      

 De gekerfde reptielenkoppen van G2348 zijn nagenoeg identiek, zij het dat de ogen van beide 

koppen iets anders zijn ingekerfd en dat bij één van de twee houten reptielen de neus is afgebroken 

(afb. 45). Het is de vraag of geometrische ruitpatronen van het kruis opgevat moeten worden als de 

huid van de twee reptielen. Het werk van Farabee (1924) laat zien dat Zuid-Amerikaanse stammen de 

gewoonte hebben om flora en fauna weer te geven met geometrische vormen (afb. 46).198 Zo 

 
192 Idem. 
193 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 57. Het gaat hier om de brilkaaiman (Caiman crocodilus), de 

breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris) en de zwarte kaaiman (Melanosuchus niger). Die eerste twee kunnen 

2,5 meter lang worden, de zwarte kaaiman meer dan 4 meteter. 
194 Wilbert 1996 (zie noot 113), pp. 215-216. 
195 Wilbert 1996 (zie noot 113), pp. 100-101. 
196 Idem.  
197 Wilbert 1996 (zie noot 113), p. 82. 
198 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 167. De op figuur 41 zichtbare tekeningen zijn afkomstig uit het schetsboek 

van Farabee dat hij bij zich had tijdens zijn Guyaanse expeditie in de periode 1913-16. Tijdens zijn bezoek aan 

een dorp van de Waiwai maakte Farabee in dit schetsboek tekeningen van voorwerpen in het dorp. Een 

dorpsjongen merkte dit op en vroeg Farabee of hij ook mocht tekenen in het schetsboek. Farabee stond dit toe 

en de jongen ging vervolgens drie dagen lang uren aan de slag. Hierbij overlegde hij ook met zijn dorpsgenoten. 

Het eindresultaat zijn de tekeningen van figuur 41. Deze laten duidelijk zien dat de indianen een voorkeur 

hebben om de natuur in geometrische vormen weer te geven. Daarbij weet men de onderscheidende vormen 
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worden de ruitpatronen van het kruis van G2348 ook aangetroffen bij de touwspelletjes van 

Guyaanse indianen (afb. 47).199 Bij deze spelletjes beeldt men met een tussen de vingers gespannen 

touw een figuur uit waarvan de betekenis door de ander moet worden geraden. Bij dit onderzoek zijn 

vijf touwfiguren gevonden waarin een ruit is verwerkt.  Deze vijf ruiten stelden de volgende objecten 

voor: een kano, de voetafdrukken van vogels, het gat in een boom waaruit men honing haalt, een vis 

of specifiek de yarau-vis.200 Het interessante hiervan is dat de met touw uitgebeelde 

vogelvoetafdrukken, yarau, kano en het boomgat door Roth (1924) aan de Warrau worden 

toegeschreven.201 Daarmee ontstaat de indruk dat het ruitpatroon een vaak gebruikt motief is van de 

Warrau en dat zij hier dus ook het houten kruis van G2348 mee hebben versierd. Tegelijkertijd is dit 

anekdotisch bewijsmateriaal waarvan de waarde beperkt is. Zo  is bij De Goeje (1906) een met ruiten 

beschilderde knots van de Wayana te zien. Volgens de auteur kan zo’n ruit een piranha 

voorstellen.202 Verder zijn de ruitpatronen ook waarneembaar bij de lichaamsschilderingen van de 

Waiwai (afb. 48).           

 Naast de ruitpatronen zitten aan de onderkant van het houten kruis van G2348 ook vier 

zwarte, afgeronde driehoeken (afb. 39). Voor Schlothauer waren deze figuren veel interessanter dan 

de ruitpatronen aangezien hij dergelijke symbolen voor het eerst zag bij een tooi. Daarmee kunnen 

ze als unieke vingerafdruk fungeren. Qua stijl deden de figuren hem denken aan de figuren waarmee 

een aantal Arawak hun lichaam hebben beschilderd in een achttiende-eeuws olieverfschilderij van 

Guyaanse indianen (afb. 49).203 Dit schilderij dateert uit 1750 en bevindt zich in het centrale archief 

van de Hernhutters. Missionarissen van deze evangelistische broedergemeente hadden zich in de 

achttiende eeuw gevestigd aan de Berbice en de Corentijne.204             

 Tot slot moet worden benadrukt dat vanwege de schilderingen en de reptielenkoppen een 

christelijke connotatie is uitgesloten voor het houten kruis van G2348. Het gaat hier dus zeker niet 

om een verentooi gecreërd door bekeerde indianen.205 De verzamelaars van het Zeeuws 

Genootschap zouden daartegen in theorie destijds G2348 vanwege het kruis wel met Christus 

hebben kunnen associëren, al is hier geen bewijs voor gevonden. Maar begin negentiende eeuw was 

 
van een dier vaak treffend in beeld te vangen zodat het direct herkenbaar is. Deze geometrische representatie 

van de natuur mag als eeuwenoud en universeel worden gezien voor de inheemse stammen van zowel Noord- 

als Zuid-Amerika. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de duizend jaar oude religieuze kunst van de 

Maya’s waarin bloemblaadjes bijvoorbeeld als driehoeken werden weergegeven.   
199 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 525-540. 
200 Idem.  
201 Idem. 
202 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 23. 
203 Zie rapport Schlothauer.  
204 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 122. 
205  Wilbert 1996 (zie noot 113), pp. 29-31. Zowel katholieke missionarissen van de Capucijners, Dominicanen 

en Franciscanen of protestantse missionarissen van bijvoorbeeld de Herrnhutters probeerden vanaf de 

zestiende eeuw Guyaanse indianenstammen te bekeren. Hierin hadden zij slagen zij vaker niet dan wel.  
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er nog de Europese opvatting dat er in de legendes en mythes van de indianen elementen zaten die 

het christelijke geloof weerspiegelden en die ook van dit geloof konden afstammen.206 Denk dan aan 

inheemse verhalen waarin een legendarische vader en zoon voorkwamen, bijvoorbeeld in de mythe 

van Vader Zon, en die daardoor door christenen werden geassocieerd met de Heilige Vader en Zoon. 

Ten grondslag aan dergelijke associaties lag de bijbelopvatting dat de gehele mensheid van Adam en 

Eva afstamde en zij sinds de Ark van Noach over de heel de wereld en dus ook over Zuid-Amerika 

verspreid was geraakt.207 Daardoor zouden ook in Zuid-Amerika nog voor de geboorte van Christus 

mensen terecht zijn gekomen die de oudtestamentische verhalen met zich meedroegen. Volgens 

Europees-christelijke opvattingen zouden deze verhalen vervolgens hun weg hebben gevonden in de 

eeuwenoude legendes en mythes van de indianen.  

                                                                                           
Afb. 38. Het houten kruis van G2348 is beschilderd met zwarte verf. Deze verf is wellicht gemaakt van het 

schors van de Inga laterifolia. Foto: Jeroen Lesuis. 

 
206 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 304.  
207 Idem. 
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Afb. 39. De zichtbare randjes maken duidelijk dat de onbeschilderde vlakken van het houten kruis zijn 

ingekerfd. Foto: Jeroen Lesuis. 

                    
Afb. 40. Bij aanvang van dit onderzoek bevonden de ingekerfde ruitpatronen van de dwarsbalk zich op het 

zijvlak in plaats van op het voorvlak zoals bij de verticale balk van het houten kruis wel het geval was. Foto: 

Andreas Schlothauer.   
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Afb. 41. Twee reepjes textiel, vermoedelijk Europees, bonden met een strikknoop de houten buis met 

arastaartveren vast aan het houten kruis. Foto: Jeroen Lesuis  
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Afb. 42. De door Schlothauer losgeknoopte dwarsbalk van het houten kruis van G2348. 

Afb. 43. De dwarsbalk van G2348 werd tijdens dit onderzoek door Schlothauer teruggezet op de plek waar deze 

zich oorspronkelijk bevond, namelijk bovenop de verticale balk. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 44. Een van de twee reptielenkoppen, krokodillen wellicht, die zich aan de uiteindes van de dwarsbalk 

bevinden. Foto: Andreas Schlothauer. 

Afb. 45. Bij de dwarsbalk is de neus van de rechterreptielenkop afgebroken. 
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Afb. 46. Tekening gemaakt van flora en fauna door een jongen die Farabee tegenkwam in een dorp van de 

Waiwai, zie ook noot 100. Foto: W.C., Farabee, The Central Caribs, Philadelphia 1924. 
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Afb. 47. Het ruitpatroon op het houten kruis van G2348 komt ook voor in verscheidene van de door touw 

uitgebeelde figuren die Roth aantrof bij de touwspelletjes van de Akawaio en Warrau. Foto: W.E. Roth, ‘An 

Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the 

bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

 

                                                                          
Afb. 48. Het ruitpatroon op het houten kruis van G2348 komt ook prominent terug in de lichaamsschilderingen 

van de Waiwai. Foto: W.C., Farabee, The Central Caribs, Philadelphia 1924. 



84 

 

                                                                         
Afb. 49. Maker onbekend, schilderij van een aantal Arawak, 1750, olieverf, afmetingen onbekend, Unitätsarchiv 

Herrnhut, Herrnhut. Foto: Andreas Schlothauer.  

 

De keverschildentrosjes 

Doordat de dwarsbalk van G2348 door de door Schlothauer doorgevoerde veranderingen hoger is 

geplaatst, hebben de trosjes keverschilden die aan deze dwarsblak bevestigd zitten meer ruimte om 

te bungelen (afb. 50). Voorafgaand aan dit onderzoek was het touw waarmee de trosjes aan de 

dwarsbalk zaten om de balk heen gedraaid en daardoor ingekort qua lengte.208 Maar het is de 

bedoeling dat de trosjes losjes hangen zodat de vijf centimeter lange keverschilden tegen elkaar 

kunnen kletteren. Wanneer men dan ging dansen veranderden de klaterende keverschilden in een 

percussie-instrument.                                         

 
208 Zie rapport Schlothauer. 
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Teruggebracht in hun authentieke posities wordt duidelijk dat wanneer men met G2348 op danste, 

de keverschildjes van deze tooi ook tegen elkaar aan kletterden. Dit betekent dat deze tooi 

geassocieerd moet worden met dansceremonies. Er bestaan namelijk ook tooien waarbij de 

keverschilden als versiering aan elkaar vastgeplakt zitten in plaats van dat ze los bungelen als 

percussie-instrument (afb. 51). In dit kader is ook de opmerking van Roth (1924) interessant dat bij 

de Macusi en Wapishiana enkel de mannen zijn toegestaan om de keverschilden als percussie-

instrument te gebruiken.209 Wellicht dus dat ook G2348 enkel door het mannelijke geslacht mocht 

worden gedragen.            

 Behalve als percussie-instrument fungeerden de keverschildjes van G2348 ook als decoratie. 

Heel vaag zie je van dichtbij nog een donkergroene glinstering afkomen van de door ouderdom en 

stof zwart en dof geworden schildjes. Oorspronkelijk moeten deze keverschildjes in de tropische zon 

geschitterd hebben als groene saffieren. Keverschilden zijn dan ook al eeuwenlang populaire 

decoratieobjecten die niet alleen terugkomen bij verentooien. Roth (1924) noemt de Macusi en 

Wapishiana als twee van de vele Guyaanse stammen die de keverschilden aan touwen rijgen en deze 

vervolgens als kettingen om hun nek, armen, handen, knieën of enkels dragen.210         

 De schilden van G2348 zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de de familie van de 

prachtkevers (Buprestidae) of anders van de familie van de bladsprietkevers (Scarabaeidae, afb. 

52).211 De eerstgenoemde worden het vaakst aangetroffen  bij Zuid-Amerikaanse verentooien. Na 

vergelijking met keverschildjes uit de natuurhistorische collectie van het Hessische Museum in 

Darmstadt oordeelt Schlothauer dat het voor G2348 vermoedelijk gaat om schildjes van de Euchroma 

gigantea.212 Richard Schomburgk, het broertje van Robert, schreef dat destijds in de negentiende-

eeuw deze prachtkeversoort wijdverspreid was in Brits-Guyana en hier dus al lang voorkwam.213 Er 

zijn meerdere voorbeelden in de collecties van Europese musea van Guyaanse verenornamenten die 

beschikken over de schildjes van de Euchroma gigantea.214      

 Aan beide trosjes van G2348 hangen in totaal eenendertig schildjes. De schildjes hangen bij 

beide trosjes  in een vierkant met acht schildjes aan iedere zijde op één zijde na. Hier hangen slechts 

zeven schildjes. Wat verder opvalt is dat een van de keverschildjes twee eigenaardige witte vlekjes 

heeft (afb. 53). Doordat het hier slechts om één schildje gaat en de vlekjes nogal onnatuurlijk ogen, 

lijkt het hier om mensenwerk te gaan. Maar wanneer deze vlekjes dan op het schildje zouden zijn 

 
209 Idem.  
210 Roth 1924 (zie noot 51), p. 465. 
211 R.M. Gilmore, ‘Fauna and ethnozoology of South-America’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of South 

American Indians vol 6, Washington 1950, p. 418.  
212 Zie rapport Schlothauer.  
213 Idem. 
214 Idem. 
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geschilderd en met welk doel, valt nu niet te achterhalen.      

 Verder moet worden opgemerkt dat in hun nieuwe positie de keverschildjes niet meer op 

dezelfde hoogte hangen. Vanaf de voorkant van het kruis gezien blijkt het touw waaraan het 

linkertrosje vastzit korter te zijn. Vanaf de bevestiging aan de dwarsbalk tot aan de onderste 

keverschildjes meet het linkertrosje circa veertien centimeter, het rechtertrosje meet ongeveer 

zeventien centimeter. Daarnaast oogt het touw van het linkertrosje veel nieuwer dan dat van het 

rechtertrosje (afb. 54). Zeer waarschijnlijk is dit touw dan ook aan G2348 toegevoegd toen de tooi al 

in het bezit was van het Zeeuws Genootschap. Gezien de nog bijzonder lichte kleur van het touw kan 

het zelfs een zeer recente aanpassing zijn (afb. 55). Verder is de geknakte arastaartveer, zowel 

Schlothauer als Trail komen tot deze soortdeterminatie, gestoken in het bamboebuisje boven het 

linkertrosje keverschilden verstevigd met plakband (afb. 56). Binnen het Zeeuws Museum had 

niemand er echter weet van wanneer en door wie deze aanpassingen konden zijn gedaan. Overigens 

zijn de blauwe en rode kleuren van de geknakte arastaartveer veel beter behouden dan de door het 

stof veel doffer geworden staartveer boven het rechtertrosje keverschilden (afb. 57). Eerstgenoemde 

veer is ook groter, circa dertig centimeter tegenover drieëntwintig centimeter, en de top ervan is 

versierd met een kleiner veertje terwijl dit bij de rechterveer niet het geval is. Hierdoor ontstaat sterk 

de indruk dat beide veren niet tegelijkertijd aan G2348 zijn toegevoegd, maar dat de linkerveer pas 

later is bevestigd aan de tooi. Dit zou kunnen zijn gedaan nog tijdens het verblijf van de tooi in 

Guyana, maar het kan ook hebben plaatsgevonden toen de tooi al in het bezit was van het Zeeuws 

Genootschap.               

 Tot slot loopt door beide bamboebuisjes, die ieder ongeveer 5,5 centimeter lang zijn, een 

touwtje waaraan twee ‘touwvierkanten’ hangen (afb. 53). Hiermee worden de touwen bedoeld die in 

vierkanten om twee gekruiste houtjes zijn gewikkeld. Deze vierkanten van touwwendsels liggen zo 

dicht tegen elkaar aan dat de individuele touwen vervagen en opgaan in het geheel. Daarnaast zitten 

aan de gekruiste houtjes ook het touw vast waaraan de keverschildjes hangen. De beide 

touwvierkanten verschillen enigszins van lengte. De zijden van het linkertouwvierkant meten 7,2 tot 

7,5 centimeter terwijl de zijden van het rechtertouwvierkant 6,5 tot 7 centimeter lang zijn.   
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Afb. 50. De aan de dwarsbalk bungelende keverschildjes kletterden tegen elkaar aan wanneer men met G2348 

op danste en fungeerden op deze manier als een percussie-instrument. Foto: Andreas Schlothauer.  

                                                                        
Afb. 51. Maker onbekend, tooi van de Jivaro aan de Napo-rivier in Ecuador, 1850-90, gebruikt materiaal onder 

andere vogelveren, plantenvezels en keverschilden, 90 (inclusief keverschildenstrengen) x 28 cm, Museum 

Volkenkunde, Leiden. Foto: Museum Volkenkunde.  
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Afb. 52. De voor G2348 gebruikte schildjes zijn afkomstig van de familie van de prachtkevers, boven, of anders 

van de bladsprietkevers. Bovenste foto: Udo Schmidt, Flickr.com (Creative Commons). Onderste foto: Eric 

Steinert, Wikimedia Commons.    

                     
Afb. 53. Op een van de keverschildjes zijn twee eigenaardige vlekjes geschilderd waarvan het nut onduidelijk is. 

Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 54. Teruggebracht in hun oorspronkelijke posities valt op dat beide keverschildentrosjes niet op gelijke 

hoogte hangen. Foto: Andreas Schlothauer.  

                   
Afb. 55. Het katoentouw waaraan het linkertrosje keverschilden hangt, is veel nieuwer dan al het andere voor 

G2348 gebruikte touw.   



90 

 

             Afb. 

56. De geknakte arastaartveer boven het linkertrosje keverschilden is met plakband verstevigd. Foto: Jeroen 

Lesuis.  

                                                                                                       
Afb. 57. De arastaartveer uiterst rechts is veel groter dan de veer uiterst links en de kleuren van deze veer zijn 

veel beter behouden. Daarnaast is de veer rechts ook versierd en die links niet. Foto: Zeeuws Museum. 
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De verentouwen 

Een derde belangrijke verandering van het uiterlijk van G2348 die samengaat met de herschikking 

van het houten kruis zijn de vrijgekomen verentouwen. Voorafgaand aan dit onderzoek waren deze 

verentouwen om het houten kruis en de buis met arastaartveren gewikkeld (afb. 58). Dit kan echter 

oorspronkelijk nooit de bedoeling zijn geweest. Er zijn tal van voorbeelden van Zuid-Amerikaanse 

tooien met aan de achterkant losse touwen, met of zonder veren, die over de rug van de tooidrager 

vallen (afb. 59). Deze touwen horen los te hangen zodat ze op en neer bewegen wanneer er met de 

tooi op wordt gedanst. In de staat waar G2348 voorafgaande aan dit onderzoek verkeerde, was dit 

niet mogelijk. Vandaar dat de touwen door Schlothauer van het houten kruis zijn losgemaakt.215 

Hierbij kwamen drie touwen te voorschijnen die nu enkel nog losjes aan de dwarsbalk van het houten 

kruis bungelen (afb. 60). Deze touwen zijn zeer waarschijnlijk niet meer in hun oorspronkelijke lengte 

aangezien de uiteindes van alle draden lijken te zijn geknapt. Bij het losmaken van de touwen 

kwamen namelijk ook twee losse touwen tevoorschijn die op geen enkele manier meer aan G2348 

vastgeknoopt zaten. Eén van deze losgeschoten touwen was ook geknapt en sloot met het uiteinde 

precies aan, al is dit op de foto niet goed zichtbaar, op het uiteinde van het kortste verentouw dat 

nog wel aan de dwarsbalk bevestigd zit (afb. 61). Oorspronkelijk was dit dus één verentouw. Het 

andere losse touw past niet op de twee andere aan de dwarsbalk bevestigde verentouwen. 

Waarschijnlijk was dit oorspronkelijk een vierde touw dat aan de dwarsbalk vastzat. Voor een 

restaurator moet het mogelijk zijn om de geknapte verentouwen weer aan het kruis van G2348 te 

bevestigen. Na de bestudering van G2348 zijn deze touwen dan ook apart bewaard in plastic zakjes. 

 De groen met rode veren die aan de verentouwen van G2348 zijn bevestigd, zijn volgens 

Schlothauer afkomstig van een Amazonepapegaaisoort (afb. 62).216 Het gaat hier om de vleugelveren 

aangezien alleen deze veren bruinoranje en rode vlekken hebben. Daarnaast zijn er ook nog een 

aantal grijze veren aan de verentouwen bevestigd. Deze veren hebben nagenoeg precies dezelfde 

lengte en gekromde vorm als de Amazonepapegaaienveren. Hierdoor denkt Schlothauer dat deze 

veren ook van deze vogelsoort afkomstig zijn, maar dat zij oorspronkelijk door middel van tapirage 

geeloranje waren gekleurd.217 De hypothese is dan dat deze kunstmatig verkregen kleur, in 

tegenstelling tot de natuurlijke kleuren van Amazonepapegaaienveren, niet voor de eeuwigheid 

bestemd was. Door meer dan tweehonderd jaar blootstelling aan (zon)licht zouden de 

Amazonepapegaaienveren waarop tapirage is toegepast grijs zijn geworden. Dat is althans de 

hypothese van Schlothauer. Maar deze kan enkel bewezen worden met een chemische analyse van 

 
215 Zie rapport Schlothauer.  
216 Idem. 
217 Idem. 
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de desbetreffende vogelveren en hun pigmenten en dat was voor dit onderzoek helaas niet mogelijk. 

 De Amazonepapegaaienveren zitten met zwarte bolletjes aan de touwen van G2348 

vastgekleefd. Deze bolletjes bestaan uit een mengsel van hars en was.218 Een van de aan het houten 

kruis bevestigde verentouw telt vijfentwintig harsbolletjes waarbij aan eenentwintig van deze 

bolletjes nog een veer zit. Aan een tweede touw zitten achttien bolletjes met daaraan zeven veren en 

aan het derde touw elf harsbolletjes met daaraan drie veren. Aan het vierde, afgebroken touw zitten 

negen harsbolletjes zonder veren. In totaal zijn er dus vier touwen met eenenvijftig bolletjes waaraan 

oorspronkelijk evenzoveel veren zaten, maar waar nu slechts nog eenendertig veren worden geteld.  

                                                                                            
Afb. 58. Voorafgaand aan dit onderzoek waren de verentouwen van G2348 in een warboel om het houten kruis 

gewikkeld. Foto: Jeroen Lesuis.  

 
218 Zie rapport Schlothauer en A. Schlothauer, ‘Verfälschung: Ein Kopf-Reif der Aikanã (Rondônia, Brasilien)’, 

Kunst & Kontext 2017:13, p. 59. 
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Afb. 59. 1/4652 (maker onbekend), tooi afkomstig uit Brits-Guyana, verzameld door James Morgan in 1895, 

gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, vogelveren en katoen, 50 cm (lengte) x 30 cm (breedte) x 4 cm 

(hoogte), American Museum of Natural History, New York. Foto: American Museum of Natural History. 

                                                                                                                    
Afb. 60. De door Schlothauer van het houten kruis los gewikkelde verentouwen. Op deze manier hangen de 

drie verentouwen weer in hun oorspronkelijke posities.  
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Afb. 61. Het is op deze foto helaas niet zo goed zichtbaar maar het geknapte touw rechts past precies op het 

verentouw links dat aan het houten kruis zit bevestigd. Dit betekent dat beide touwen oorspronkelijk één touw 

vormden.   

               
Afb. 62. Zowel de groenoranje als de grijze veren zijn vleugelveren van een Amazonepapegaaiensoort. 

Schlothauer vermoedt dat de grijze veren hun oorspronkelijke door tapirage verkregen kleur in de loop der tijd 

zijn verloren.  
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De houten buis 

Zoals al eerder opgemerkt bevindt zich aan de binnenkant van de mand van G2348 een houten buis 

waarin de arastaartveren zijn gestoken (afb. 63). Deze buis is ongeveer vijftien centimeter lang en 

drie centimeter breed. Schlothauer vermoedt dat de buis gemaakt is van een maïskolf.219 Er zijn in 

ieder geval voorbeelden van Guyaanse tooien waarin de bladeren van de maïskolf zijn gebruikt voor 

een soortgelijke buis als die van G2348.220            

 Nu bleek eerder al dat twee niet-authentieke reepjes stof zaten vastgestrikt aan het houten 

kruis en de buis. Deze stofreepjes werden vervolgens door Schlothauer losgeknoopt. Dit losknopen 

had niet alleen gevolgen voor de positie van het kruis maar ook voor die van de buis. De strikjes 

zorgden er namelijk voor dat de buis schuin stond en de arastaartveren hierdoor tegen het houten 

kruis aanduwden. De hierop van het kruis uitgaande, tegengestelde kracht maakten de houten buis 

met veren wankel. Door de strikjes te verwijderen kon Schlothauer de buis weer rechtop duwen en 

van positie verplaatsen zodat de arastaartveren niet langer tegen het kruis aanduwden.  

 Maar naar welke positie zou de losgemaakte buis moeten worden verplaatst? Het antwoord 

op deze vraag werd gegeven door de manier waarop de buis aan de mand van G2348 was bevestigd. 

Dit gebeurde middels twee twintig centimeter lange bamboespiezen die zowel door de buis als de 

mand heen staken. Daarnaast was er nog een derde, even lange spies die enkel aan twee kanten 

door het vlechtwerk heen stak. Op deze manier had dit spiesje geen enkele functie en riep het 

daarmee enkel vragen op. Te meer omdat er ook nog een derde gat zichtbaar was in zowel de houten 

buis als in het vlechtwerk rechts van de achterkant van het kruis (afb. 64). Deze gaten verraadden dat 

het nutteloze derde spiesje oorspronkelijk ook door de buis en het vlechtwerk was gestoken. Met 

toestemming van de conservator stak Schlothauer daarom het derde spiesje opnieuw door de 

houten buis en het vlechtwerk.221 Omdat dit spiesje zo op één lijn kwam te liggen met het houten 

kruis, werd het nu mogelijk om het houten kruis naar het midden van de mand te verplaatsen. 

Hiervoor moest ook het spiesje dat aan de rechterkant enkele centimeters uit het vlechtwerk stak 

opnieuw worden gepositioneerd. In het vlechtwerk links van de achterkant van het kruis was nog een 

gat zichtbaar waardoor dit spiesje heen kon worden geduwd. Nu waren alle grotere gaten in het 

vlechtwerk gedicht en fungeerden de spiezen als de diameterlijnen waarover de houten buis door 

Schlothauer naar het centrum van de mand kon worden geschoven (afb. 65).    

 Doordat in de huidige staat van G2348 de spiezen nu veel strakker in het vlechtwerk zitten 

geklemd, oefenen zij veel meer druk uit op de houten buis waardoor deze rechtop blijft staan en veel 

 
219 Zie rapport Schlothauer. 
220 Schlothauer 2015 (zie noot 33), pp. 44-45. 
221 Zie rapport Schlothauer.  
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stabieler is geworden. Twee van de drie spiezen steken nu wel nog steeds een paar centimeter uit 

het vlechtwerk, maar dit is juist de bedoeling. Hierdoor duwen de spiezen de 

Amazonepapegaaienveren die de mand bedekken iets naar voren waardoor deze veren 

vooroverbuigen. Deze voorovergebogen veren zijn typisch voor Guyaanse verentooien (afb. 21). De 

derde spies stak daarom oorspronkelijk ook een paar centimeter uit het vlechtwerk. Dat deze dit nu 

na de aanpassingen van Schlothauer niet meer haalt, wijst erop dat de mand van G2348 door de 

eeuwen heen lichtelijk moet zijn vervormd.       

                                                                                 
Afb. 63. De twee reepjes textiel die voorafgaand aan dit onderzoek het houten kruis aan de houten buis 

bonden, zorgden ervoor dat deze buis niet rechtop maar schuin stond. Foto: Jeroen Lesuis  
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Afb. 64. Het derde, niet door een spies opgevulde gat in de houten buis zoals dat voor de door Schlothauer 

gedane aanpassingen zichtbaar was.  
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Afb. 65. De houten buis na de aanpassingen van Schlothauer: in plaats van twee steken er nu drie spiezen door 

de buis. Hierdoor was het mogelijk om de buis meer naar het centrum van de mand te verplaatsen en meer 

rechtop te laten staan.   

 

Vlechtwerk 

De achttien centimeter hoge mand van G2348 heeft een maximale breedte van ook achttien 

centimeter. Deze mand vormt de basis waaraan alle andere onderdelen van de verentooi zijn 

vastgemaakt. Tegelijkertijd is de mand het het enige onderdeel van een verentooi dat door Guyaanse 

stammen niet altijd  wordt bewaard, zo blijkt ook uit een aantal negentiende- en twintigste-eeuwse 

voorbeelden in hoofdstuk vijf. In tegenstelling tot de verentouwen fungeren de tooimanden soms als 

wegwerpproducten. Omdat een mand zeer makkelijk en snel valt te vlechten maken Guyaanse 

stammen meestal voorafgaand aan iedere ceremonie een nieuwe mand waaraan de bewaard 

gebleven verentouwen en andere versieringen vervolgens worden vastgemaakt.222 Dit is voor hen 

gemakkelijker dan het bewaren van de manden die vaak gauw hun oorspronkelijke kleur verliezen.223

 De mand van een Guyaanse verentooi is in de regel gemaakt van plantaardig materiaal. 

O’Neale (1949) noemt de volgende materiaaltypes waarvan Zuid-Amerikaanse stammen al 

 
222 Informatie door Schlothauer persoonlijk medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan het Zeeuws Museum op 

19 december 2017. 
223 Idem.  
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eeuwenlang gebruik van maken voor hun vlechtwerk: palmbladeren, klimmers, riet, twijgen, wortels, 

schors en blad- en grasvezels.224 Het eerste materiaal, palmbladeren, komt het meeste voor in Zuid-

Amerika en wordt dus het vaakst gebruikt voor vlechtwerk zoals mandjes, waaiers en hangmatten.225 

O’Neale geeft aan dat Guyaanse stammen voor hun vlechtwerk vaak voor de maripapalm (Attalea 

maripa) kiezen, maar dat zij tegelijkertijd ook gebruik maken van andere palmsoorten.226 Zo is er ook 

de mauritiapalm (Mauritia flexuosa) die Farabee (1918 en 1924) noemt en die door zowel Arawak- 

als Carib-stammen in de Guyana’s gebruikt worden voor de productie van hangmatten, netten en 

tassen.227 Aangezien deze producten zich door zowel stevigheid als fijnzinnigheid kenmerken, zijn ze 

vergelijkbaar met de mand van G2348 en komt de mauritiapalm dus ook in aanmerking voor dit 

vlechtwerk.           

 De mand van G2348 kan ook gevlochten zijn met strengen van het rietachtige itiriti en múkru 

(beide zijn soorten van de Ischnosiphon). Deze rietsoorten worden volgens O’Neale (1949) en Roth 

(1924) vaak gebruikt voor het vlechtwerk van Guyaanse stammen.228 Daarnaast noemt Roth als 

plantaardig materiaal voor het Guyaanse vlechtwerk ook nog de palmsoorten awarra (Astrocaryum 

tucumoides) en akko-yuro (Astrocaryum tucum) en het bush rope mamuri (een Carludovica).229 Die 

twee palmsoorten gebruiken Guyaanse stammen vooral voor het vlechten van waaiers. Door dit 

specialistische gebruik lijken awarra en akko-yuro minder gauw in aanmerking te komen voor de 

mand van G2348. Uit het mamuri dat zich in dikke kabels om een boomstam heen wikkelt, kan 

volgens Farabee (1924) zowel een enkele vezeldraad als strengen van vijftien centimeter worden 

verkregen.230 Vanwege de stevigheid van dit materiaal passen Guyaanse indianen het vooral toe voor 

hun hangmatten en ander robuust vlechtwerk. Tegelijkertijd is mamuri een veelzijdig materiaal en 

kan het wel degelijk ook gebruikt zijn voor de strengen van de mand van G2348.   

 Schlothauer sluit itiriti en múkru niet uit maar denkt na de bestudering van G2348 dat alle 0,3 

tot 0,4 centimeter brede strengen van de mand afkomstig zijn van hetzelfde materiaal en dat hier 

eerder een dikker palmblad voor in aanmerking komt.231 Dan zouden palmsoorten als de maripa- en 

mauritiapalm de belangrijkste kandidaten zijn. Uit de bladeren van deze palmbomen snijdt men 

 
224 L.M. O’Neale, ‘Basketry’, in: Handbook of South American Indians vol. 5, Washington 1949, pp. 69-72. Omdat 

in dit geval de accuratesse van de Nederlandse vertaling niet gegarandeerd kan worden, volgt hier ook nog 

eens de originele, Engelstalige opsomming van O’Neale. Als door de Guyaanse stammen gebruikte plantaardige 

materialen noemt hij ‘palm leaves, leaf and grass fibers, rushes and reeds, cane and bark, roots, vines and 

withes.’ 
225 O’Neale 1949 (zie noot 224), p. 69. 
226 Idem. 
227 Farabee 1918 (zie noot 25), p. 26 en Farabee 1924 (zie noot 25), p. 27. 
228 Roth 1924 (zie noot 17), p. 137 en O’Neale 1949 (zie noot 224), p. 71. 
229 Roth 1924 (zie noot 17), p. 137.  
230 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 29. 
231 Zie rapport Schlothauer.  
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repen die als vlechtstrengen dienen voor de mand. Naast deze zachte bladrepen gebruikt men ook de 

stuggerige bladstengels die van de gestripte bladeren overblijven (afb. 66). Deze stengels dienen 

meestal als de stevige, opeengestapelde ringen van een mand die door middel van de meer flexibele 

bladrepen aan elkaar worden gebonden. De boven- en onderring van G2348 zijn gemaakt van zulke 

bladstengels en waarbij dan een aantal flexibere strengen van palmblad omheen zijn gebogen (afb. 

67). De vraag is echter of de rest van het vlechtwerk ook bestaat uit strengen van bladstengel of dat 

het hier om palmblad gaat. Omdat het vlechtwerk van G2348 vrij stug is, er redelijk wat open ruimte 

tussen sommige strengen zichtbaar is en een aantal van deze strengen is geknapt, lijkt het erop dat 

het vlechtwerk is gemaakt van de minder flexibele bladstengels. Schlothauer denkt echter dat het 

vlechtwerk, met de uitzondering van de onder- en bovenring, is gemaakt van het flexibere palmblad 

aangezien de vlechtstrengen behoorlijk zijn gebogen en op complexe wijze met elkaar zijn 

vervlochten.232             

 Aan het bovenstaande moet worden toegevoegd dat het vlechtwerk van G2348 lichter oogt 

dan dat van de andere Zeeuwse tooien. Dit kan in theorie betekenen dat de mand toch gevlochten is 

met enkel de stengels van het palmblad. De bladstengels van een palmblad hebben namelijk een 

lichtbruine kleur, terwijl de bladrepen sneller donkerbruin worden. Overigens moet oorspronkelijk 

vlechtwerk van G2348 nog witter van kleur zijn geweest. Schlothauer geeft aan dat het gebruikelijk is 

dat het vlechtwerk van Guyaanse tooien een lichtbruine tot witte kleur heeft.233  

 Behalve van welk materiaal de mand van G2348 is gemaakt, is het ook belangrijk om te kijken 

hoe deze mand in elkaar is gevlochten. Hiervoor is het werk van Roth (1924) zeer waardevol 

aangezien hij inzichtelijk en gedetailleerd het vlechtwerk beschrijft van inheemse stammen in het 

twintigste-eeuwse Brits-Guyana.234 Het vlechtwerk van G2348 is het zogenoemde kepervlechtwerk 

waarbij de strengen in twee diagonale stroken liggen die een hoek van negentig graden ten opzichte 

van elkaar maken. Op deze manier vormen de strengen een zandloperfiguur (afb. 68). Vervolgens 

worden de strengen met elkaar vervlochten door ze onder elkaar door en over elkaar heen te laten 

duiken (afb. 69). Het specifieke visgraatpatroon waarin de strengen dit doen, verschilt voor de 

onderste en bovenste helft van de mand van G2348. Roth geeft aan dat het kepervlechtwerk van 

oudsher veelvuldig voorkomt bij Guyaanse stammen zoals de Wapishana, Patamona, Akawaio, 

Arawak, Carib, Macusi, Taurepang, Arecuna en Warrau.235 In hoofdstuk vijf zijn een aantal 

negentiende- en twintigste-eeuwse voorbeelden van dit vlechtwerk te zien.    

 In tegenspraak met het assymmetrische visgraatpatroon van G2348 merkt O’Neale (1949) op 

 
232 Idem. 
233 Informatie door Schlothauer persoonlijk medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan het Zeeuws Museum op 

19 december 2017. 
234 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 137-143 en 344-349. 
235 Idem.  
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dat de stammen in de Guyana’s een voorkeur hebben voor symmetrisch kepervlechtwerk, dus 

bijvoorbeeld strengen die twee op twee onder of drie op drie onder gaan.236 Verder geeft O’Neale 

aan dat Arawak en Carib-stammen het zogeheten dambordvlechtwerk, hierbij gaan de strengen om 

en om over en onder elkaar door, toepassen voor het vlechtwerk van hun verentooien.237 Dit type 

vlechtwerk wordt dus niet aangetroffen bij G2348. Tegelijkertijd moeten O’Neale’s uitspraken met 

een korreltje zout worden genomen. Roth (1924) toont een grote variatie aan objecten van de 

Arawak en Carib die gevlochten zijn volgens een zandloperfiguur in plaats van in de vorm van een 

dambord (afb. 70). Het zou dan onlogisch zijn als deze stammen het kepervlechtwerk achterwege 

lieten voor de manden van hun tooien aangezien, zo toont G2348 aan, dit type vlechtwerk zich ook 

hier prima voor leent. Ook De Goeje (1906) geeft een aantal voorbeelden van kepervlechtwerk dat 

terugkomt in de bakjes en draagkorven van de Aparai en Wayana (afb. 71). De Goeje schrijft dat de 

indianen dit matapi-vlechtwerk noemen.238        

 Tot slot zitten zowel aan de boven- als onderkant van de mand van G2348 een aantal 

gebogen strengen die als een slang rondom de mand slingeren (afb. 72). Dit is bewust gedaan. Net als 

eerder al de spiezen duwen de slangachtige strengen de Amazonepapegaaienveren iets naar voren 

waardoor ze voorovergebogen komen te staan.   

 

 

 
236 O’Neale 1949 (zie noot 224), p. 74. 
237 O’Neale 1949 (zie noot 224), p. 73. 
238 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 18. 
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Afb. 66. Globale weergave van het vlechten van een ringstructuur. Van linksonder met de klok mee: 1) het 

verzamelen van de palmbladeren 2) het scheiden van de zachtere en flexibelere palmbladrepen van de hardere 

en stuggere bladstengels 3) om een ring van twee bladstengels wordt een palmbladreep gewikkeld en 4) het 

eindresultaat dat in dit geval een platte ring is die de de basis vormt voor een horizontale tooi. Foto: A. 

Schlothauer, 'Anisio Aruá – Die Herstellung Eines Kopf-Reifes Der Aruá’, Kunst & Kontext: Außeuropäische Kunst 

& Kultur im Dialog 2015:10, pp. 42-44.  

Afb. 67. De bovenrand van de mand bestaat uit een of meerdere ringen van bladstengels waar vervolgens 

flexibelere palmbladrepen om heen zijn gebogen. Foto: Jeroen Lesuis.   
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Afb. 68. Schets van Roth die toont hoe de strengen in een zandloperfiguur worden gelegd, rechts het 

visgraatpatroon als eindresultaat. Foto: W.E. Roth, ‘An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of 

the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to the secretary of the 

Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

 

                                                                                           
Afb. 69. De vlechtstrengen vormen een visgraatpatroon dat aan de onderkant van de mand anders is dan aan 

de bovenkant. Foto: Jeroen Lesuis.   
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Afb. 70. Inheems-Amerikaanse mand gevlochten volgens het schaakbordpatroon. Foto: W.E. Roth, ‘An 

Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the 

bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

                                                       
Afb. 71. Verschillende door De Goeje geschetste mandjes en vuurwaaiers van de Trio en Wayana waarin het 

visgraatpatroon terugkomt. Foto: C.H. de Goeje, ‘Bijdrage tot de Ethnographie der Surinaamsche Indianen’, in: 

Internationales Archiv für Ethongraphie (Band XVII), Leiden 1906.  
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Afb. 72. Zowel aan de boven- als onderkant van de mand bevindt zich een aantal uitstekende, gebogen 

strengen die er voor zorgen dat de Amazonepapegaaienveren lichtjes naar voren buigen.  

Het touw 

Een ander interessant aspect om bij stil te staan is wat voor touw er is gebruikt voor G2348. De 

inheemse stammen in de Guyana’s maken hun touw van katoenvezels of van andersoortig 

plantaardig materiaal als dat van de mauritiapalm, bromelia of mamuri.239 Omdat van al deze 

plantaardige materialen een enkele draad of meerdere, in elkaar gedraaide draden gefabriceerd 

kunnen worden, zijn de materialen multi-inzetbaar. Voor het binden van een hangmat kan men 

bijvoorbeeld zowel katoendraad als draden van de bromelia of de mamuri gebruiken. Nu geeft 

O’Neale (1949) aan dat bromeliadraad speciaal is voorbehouden aan de Macusi en Wapishiana, maar 

deze opvatting is onjuist.240 Roth (1924) noemt namelijk de Arawak aan de Pomeroon-rivier als 

voorbeeld van een stam die gebruikmaakt van de draden van de bromelia.241    

 Schlothauer oordeelt op basis van het uiterlijk en de tast dat het touw van G2348 van katoen 

is.242 Nu kent een dergelijke observatie een grote onzekerheidsfactor maar tegelijkertijd moet 

 
239 Roth 1924 (zie noot 17), pp. 92-118.  
240 O’Neale 1949 (zie noot 224), p. 104. 
241 Roth 1924 (zie noot 17), p. 116. 
242 Zie rapport Schlothauer. 
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worden meegewogen dat de ogen en handen van Schlothauer in aanraking zijn gekomen met 

honderden verenornamenten. Daarnaast constateert hij net als O’Neale dat het met name 

katoendraad is dat Guyaanse stammen gebruiken voor hun verenornamenten, terwijl het gebruik van 

de draden van bromelia zeldzamer is. Dit laatste is meer voorbehouden aan de stammen in de 

Guyaanse binnenlanden. Verder is het zo dat de touwen van G2348 voornamelijk bestaan uit twee of 

drie in elkaar gedraaide draden. Roth geeft aan dat driedraderige touwen typerend  zijn voor de 

Wapishiana en naburige stammen als de Atorai en Macusi.243 Hierbij gaat het specifiek om touw dat 

gemaakt is van katoen. Alleen het draadje dat de Amazonepapegaaienveren bij elkaar houdt kan 

volgens Schlothauer niet van katoen zijn omdat het daarvoor veel te dun is.244 Dit draadje moet zijn 

gemaakt van ander plantaardig materiaal zoals genoemd in het bovenstaande.  

Etiketten 

Op G2348 zitten twee etiketten geplakt met daarop respectievelijk de nummers 135 en 438 (afb. 73). 

Deze laatste is het inventarisummer waarmee G2348 in de catalogus van De Man en Frederiks uit 

1890 wordt genoemd.245 Van het nummer 135 kon de betekenis helaas niet worden achterhaald. Het 

zou ook een inventarisnummer kunnen zijn, echter, in geen enkele van de relevante catalogi van het 

Zeeuws Genootschap (De Man en Frederik, Lafont en Nagtglas) komt dit nummer terug. In plaats 

daarvan zou 135 ook een tentoonstellingsnummer kunnen zijn. Dit idee wordt verder versterkt door 

het gegeven dat slechts twee van de drie Zeeuwse tooien, G2348 en G2350, twee stickers hebben. 

Dit zou impliceren dat deze tooien ooit zijn tentoongesteld en G2351 juist niet. Hiervoor zou de 

‘Tentoonstelling van landenkaarten, volkenkunde & scheepvaart’ in aanmerking kunnen komen die 

van mei tot juli 1902 in Antwerpen werd gehouden. Het Zeeuws Archief bezit een affiche dat 

duidelijk maakt dat het Zeeuws Genootschap destijds voor deze tentoonstelling stuk(ken) heeft 

ingezonden (afb. 74).246 Het is echter helaas onduidelijke welke stukken dit waren.      

 
243 Roth 1924 (zie noot 17), p. 94. 
244 Zie rapport Schlothauer. 
245 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 154 en 155. 
246 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 264. 
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Afb. 73. Op het houten kruis en links op de houten buis bevinden zich twee etiketten met daarop de nummers 

135 en 438. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 74. Het affiche van de ‘Tentoonstelling van landenkaarten, volkenkunde & scheepvaart’ die van mei tot juli 

1902 in Antwerpen werd gehouden. Foto: Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen, inv.nr 264. 

 

 

G2350                                  

Van de Zeeuwse tooien lijkt deze verentooi het meeste op Roths schets van de Guyaanse, verticale 

verentooi (afb. 21). Roths beschrijft dit archetype vervolgens als een verentooi die bestaat uit een 

mand die bedekt is met een aantal rijen kleine, aan touwen bevestigde veren van bijvoorbeeld de 

hokko of toekan en waar vervolgens een een rij van grotere veren van bijvoorbeeld de ara bovenuit 

torent. Mogelijk zijn daarnaast nog, zo geeft Roth (1924) aan, twee of drie grote staartveren van 

bijvoorbeeld de ara of harpijadelaar aan de achterkant van een dergelijke Guyaanse verentooi 

bevestigd. Het uiterlijk van G2350 schurkt dicht tegen deze omschrijving van Roth aan. Schlothauer 

benadrukt dan ook op zijn beurt dat G2350 van de Zeeuwse tooien nog het meest in zijn 

oorspronkelijke staat verkeerd.247 Tegelijkertijd zijn er volgens de expert in de loop der tijd wel 

 
247 Zie rapport Schlothauer.  
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degelijk een aantal oorspronkelijke kenmerken van de verentooi verloren gegaan. Deze zullen 

langskomen in onderstaande bespreking.    

De veren  

De mand van G2350 is versierd met verschillende rijen veren. Deze veren zijn aan twee touwen 

vastgebonden op dezelfde manier zoals bij G2348. Eerst zijn de uiteindes van de veerschachten om 

touw a gebogen, om daarna met touw b aan elkaar vast te zijn geknoopt (afb. 75). In totaal lopen er 

drie paar verentouwen rondom de mand van G2350. Deze touwen zijn aan de achterkant van de 

mand opgeknoopt (afb. 76). De verentouwen vergroten daarmee ook stevigheid van de mand. Door 

de witte katoenband is het niet te zien of de onderste rij zwarte veertjes ook aan een verentouw zijn 

vastgebonden. Dit is wel zeer aannemelijk.         

 Van onderen naar boven zullen nu de verschillende soorten veren worden besproken die de 

mand van G2350 versieren. Allereerst zijn er op een paar plekken onderaan de mand drie centimeter 

grote, zwarte veertjes zichtbaar (afb. 77). De geraadpleegde ornithologen hebben deze veren niet 

gedetermineerd maar Schlothauer meent dat ze van de hokko of toekan afkomstig zijn.248 Zoals is te 

zien bij Roths tooi (afb. 21) hadden deze zwarte veertjes de gehele onderkant van de mand van 

G2350 moeten bedekken. Het merendeel van de veertjes is echter in de loop der tijd verloren 

gegaan.            

 Boven de zwarte toekan- of hokkoveertjes volgen twee rijen van vijf centimeter grote ,rode 

veren (afb. 78). Het probleem van deze veren is dat ze zeer versleten en vuil zijn. De ornithologen 

konden deze veren dan ook niet determineren. Hierbij speelde mee dat zij de veren alleen van foto’s 

konden bestuderen. Schlothauer was daarentegen in de gelegenheid om de veren fysiek te 

bestuderen. Volgens hem zijn de rode veren de bovenste vleugelveren van de groenvleugelara of 

geelvleugelara.249 De blauwe en gele pigmenten die zichtbaar zijn in deze rode veren wijzen hierop. 

Daarnaast zijn ara’s een van de meest gebruikte vogelsoorten voor de rode veren in Zuid-

Amerikaanse verenornamenten.250 Ditzelfde geldt overigens ook voor de veren van de rode ibis, maar 

deze veren zijn zowel aan de voor- als achterkant rood. De rode veren van G2350 zijn daarentegen 

aan de achterkant donker gekleurd. Dit komt volgens Schlothauer weer overeen met de veren van de 

ara.251             

 De bovenkant van de mand van G2350 wordt bedekt door elf centimeter grote, 

donkergroene veren (afb. 79). Trails gok is dat dit misschien de veren zijn van de kaalkopooievaar 

 
248 Idem. 
249 Idem.  
250 Robbins 1991 (zie noot 59), pp. 121-122. 
251 Zie rapport Schlothauer.  
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(Mycteria americana) of de groene ibis (Mesembrinibis cayennensis).252 Dit is echter zeer 

onwaarschijnlijk. Onder fel licht worden van de donkergroene veren namelijk de lichtgroenere 

veerpunten zichtbaar en waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het hier gaat om de staartveren van 

een Amazonepapegaaiensoort.253 Omdat deze Amazonepapegaaienveren groter zijn dan de rode en 

zwarte veertjes is er een draadje geregen, in plaats van geknoopt zoals bij G2348, door het midden 

van de veerschachten (afb. 79). Aan de linkerzijde van G2350 houdt dit draadje op en het is hier dat 

een groot deel van de Amazonepapegaaienveren verloren is gegaan. Dit wordt ook duidelijk door de 

op deze plek afgebroken veerschachten. Zodoende kent het Amazonepapegaaienverendek van 

G2350 een groot gat dat er oorspronkelijk niet was.       

 Tot slot is er nog de grote veer die gestoken zit in een van de twee bamboebuisjes aan de 

achterkant van G2350 (afb. 80). Deze buisjes zijn 16 centimeter lang en 0,5 centimeter breed. Van 

welke vogelsoort de grote veer afkomstig is, was voor de ornithologen onduidelijk. Schlothauer 

meent echter dat het hier gaat om een staartveer van de geelvleugelara of groenvleugelara.254 De 

originele kleuren van de veer zijn volledig verdwenen onder een dikke laag stof, maar in het felle licht 

schitteren door de donkerbruine stoflaag heen nog enkele blauwe pigmenten. Dit en de vorm van de 

veer maakt het voor Schlothauer duidelijk dat het hier gaat om een arastaartveer. In de loop der tijd 

zijn de veerbaarden van deze staartveer slap gaan hangen. Wanneer deze baarden weer met een pen 

omhoog geduwd worden, hebben zij dezelfde spitse vorm als de baardveren van de arastaartveren 

van G2348 en G2351B. Enig verschil ten opzichte van deze staartveren is dat de staartveer van G2350 

niet in een puntvorm eindigt. Dit komt omdat het bovenste gedeelte van de veerschacht is 

afgebroken.            

 Het andere bamboebuisje van G2350 is leeg. In dit buisje moet oorspronkelijk ook een 

arastaartveer hebben gezeten. Dit omdat dergelijke verentooien met twee of drie staartveren in de 

regel gebruikmaken van veren van dezelfde vogelsoort. Nu is een van de ontdekkingen van dit 

onderzoek dat de ontbrekende arastaartveer van G2350 alsnog is teruggevonden. Deze ontbrekende 

veer bevond zich al die tijd dichterbij dan gedacht. Het gaat hier namelijk om een staartveer die voor 

onbekende tijd, wellicht dat het hier om enkele eeuwen gaat, gestoken zat in het vlechtwerk van 

G2351B. Zoals al eerder vermeldt, en hier zal straks dieper op worden ingegaan, zijn er sterke twijfels 

of de arastaartveren van G2351B oorspronkelijk wel bij deze tooi hoorden. Dat geldt zeker voor de 

kleinste arastaartveer van G2351B die bijna de helft kleiner is dan de andere staartveren en daardoor 

nogal uit de toon valt (afb. 81). Door zijn geringe lengte wijkt deze staartveer ook af van de 

staartveren van G2348. De staartveer is echter wel ongeveer even groot als die van G2350. En de 

 
252 E-mails Pepper Trail, 29 augustus 2017. 
253 Zie rapport Schlothauer.  
254 Idem.  
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veer is net zo vuil en de veerbaarden zijn net zo uitgezakt. Daarnaast zijn er om de onderkant van 

beide staartveren kleinere veertjes, welicht ook van een ara, in een rosette gebonden. Ook deze 

veertjes ogen voor beide staartveren even veel vuil en versleten. Het kan dan ook niet anders of het 

gaat hier om twee staartveren afkomstig van dezelfde ara en die oorspronkelijk aan dezelfde 

verentooi toebehoorden. De proef is dan ook op de som genomen en wat blijkt: de arastaartveer van 

G2351B past prima in het lege bamboebuisje van G2350 (afb. 82). Bij beide staartveren zijn in de 

veerschachten houten stokjes gestoken waarmee de veren in de bamboebuisjes steken. Qua uiterlijk 

zijn de twee veren ten opzichte van elkaar nagenoeg symmetrisch. Kortom, de kleine arastaartveer 

van G2351B hoorde oorspronkelijk bij G2350. Vandaar dat met de restauratie van de Zeeuwse tooien 

deze staartveer weer moet worden toegevoegd aan G2350 om zo deze tooi weer dichter naar zijn 

oorspronkelijke staat terug te brengen.     

 

    
Afb. 75. De veren die de mand van G2350 versieren zijn met hun schachten om een eerste touw gebogen en 

daarna met een tweede touw aan elkaar vastgeknoopt. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 76. De drie paar verentouwen die rondom de mand van G2350 lopen, zijn aan de achterkant van de tooi 

met elkaar opgeknoopt. Foto: Jeroen Lesuis.  

Afb. 77. De her en der nog overgebleven zwarte veertjes die oorspronkelijk de volledige onderkant van de 

mand versierden, zijn waarschijnlijk afkomstig van de zwarte hokko. Foto: Andreas Schlothauer.  



113 

 

Afb. 78. De rode veren zijn waarschijnlijk de bovenste vleugelveren van de groenvleugelara of geelvleugelara. 

Foto: Andreas Schlothauer.  

                                                                                                          
Afb. 79. De groene veren zijn waarschijnlijk de staartveren van een Amazonepapegaaisoort. Foto: Andreas 

Schlothauer.   
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Afb. 80. Ondanks het kleurverlies en het vele stof maken de paar nog zichtbare blauwe pigmenten en de vorm 

van de grote veer duidelijk dat het hier gaat om een arastaartveer. Foto: Andreas Schlothauer.  



115 

 

Afb. 81. Dit zijn de arastaartveren die in het vlechtwerk van G2351B gestoken zaten. De vierde veer van links 

valt overduidelijk uit de toon en hoort dan ook bij G2350.  

                                                                                                         
Afb. 82. Dankzij de aanpassingen van Schlothauer beschikt G2350 weer over niet één maar twee 

arastaartveren. Foto: Andreas Schlothauer.   
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Vlechtwerk 

De twaalf centimeter hoge mand van G2350 heeft inclusief bovenrand een diameter van 

zesentwintig centimeter. De mand is opgebouwd uit opeengestapelde ringen en waarbij de 

bovenrand iets dikker is en uitsteekt. Deze bovenrand is voor Schlothauer een teken dat G2350 nog 

grotendeels in zijn oorspronkelijke staat verkeerd.255 Er bestaan namelijk voorbeelden van Guyaanse 

tooien in musea waarbij de uistekende rand aan de onderkant van de mand zit (afb. 83). Dit betekent 

dat zo’n tooi ooit uit elkaar is gehaald en daarna weer verkeerd in elkaar is gezet aangezien de 

uitstekende rand niet aan de onder- maar bovenkant van de mand hoort te zitten. De rand heeft 

namelijk de functie om de veren die de mand bedekken iets naar voren te duwen zodat deze 

vooroverbuigen. Een dergelijk effect was eerder al waarneembaar bij G2348.    

 Wat betreft de manier van vlechten verschilt de mand van G2350 wezenlijk van die van 

G2348. De op elkaar gestapelde ringen van G2350 worden telkens aan elkaar gebonden door een 

spiralende streng. Deze streng springt eerst over de onderste van een paartje ringen, duikt dan onder 

de bovenste ring door, springt weer over deze ring terug om vervolgens onder de onderste ring door 

te duiken (afb. 84). Dit proces herhaalt zich continue. Omdat iedere ring middels de spiralende 

strengen zowel aan de ring boven als onder hem is vastgemaakt, verbinden de strengen zo indirect 

alle ringen met elkaar. De hierboven beschreven techniek wordt door Roth (1924) de 

overlapttechniek genoemd (afb. 85). Volgens hem passen Guyaanse stammen deze techniek 

veelvuldig toe voor hun vlechtwerk.256 Ook geeft Roth aan dat wanneer deze vlechttechniek 

voorkomt bij een verticale tooi, het materiaal waarmee deze tooi is gevlochten dan itiriti betreft. 257 

Verder is de overlaptechniek ook veelvuldig aangetroffen bij de achttiende-, negentiende- en 

twintigste-eeuwse verentooien in hoofdstuk vijf.       

 De mand van G2350 is gevlochten met plantaardig materiaal. Hiervoor komt hetzelfde 

materiaal in aanmerking dat bij G2348 werd genoemd, namelijk itiriti, múkru, mamuri en 

palmsoorten als de mauritia- en maripapalm. Tegelijkertijd is voor G2350 ander materiaal gebruikt 

dan voor G2348. Dit omdat de 0,3 tot 0,4 centimeter brede strengen anders ogen. Schlothauer denkt 

dat er hier sprake is van twee type materialen.258 De ringen van de mand van G2350 zijn volgens hem 

gemaakt van itiriti, múkru (beide zijn soorten van de Ischnosiphon) of wellicht van de stugge 

bladstengels van bijvoorbeeld de maripa- of mauritiapalmbladeren. De spiralende strengen zijn veel 

flexiberer en zijn volgens Schlothauer daarom waarschijnlijk afkomstig van de zachtere bladrepen van 

palmsoorten als de maripa- en mauritiapalm. De spiralende strengen ogen ook donkerder dan die 

 
255 Zie rapport Schlothauer.  
256 Roth 1924 (zie noot 17), p. 142. 
257 Roth 1924 (zie noot 17), p. 429. 
258 Zie rapport Schlothauer.  
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van G2348 (afb. 86). Nu geeft Roth aan dat Guyaanse stammen hun vlechtwerk soms verfden.259 

Maar in het geval van G2350 lijkt de zwarte kleur van het vlechtwerk eerder te zijn veroorzaakt door 

de stofneerslag van een paar eeuwen. Overigens moet de mand van G2350 net als die van de andere 

Zeeuwse tooien oorspronkelijk veel lichter van kleur zijn geweest.  

                                               
Afb. 83. RV-360-5673 (maker onbekend), tooi afkomstig van de benedenlandse Surinaamse indianen (Arawak, 

Carib), midden negentiende eeuw, gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de 

Amazonepapegaai en de ara, 72 (inclusief veren) x 22,5 cm, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis.  

 
259 Roth 1924 (zie noot 17), p. 137.  
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Afb. 84. De mand van G2350 is gevlochten volgens de zogenoemde overlaptechniek. De spiralende strengen 

verbinden de opeengestapelde ringen met elkaar. Foto: Jeroen Lesuis.  

                                                                                                                              
Afb. 85. Schets van Roth van de overlaptechniek die veelvuldig terugkomt bij Guyaans vlechtwerk. Foto: W.E. 

Roth, ‘An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual 

report of the bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

                                                                            
Afb. 86. De strengen van de mand van G2350 ogen vrij donker. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Het touw 

Hierboven zijn al de verentouwen van G2350 besproken. Wat nog niet is genoemd, zijn de twee 

banden die zich aan de onderkant van de mand bevinden. De bovenste band is circa vier centimeter 

hoog, ongeveer drieënvijftig centimeter lang en zit vast aan twee negen centimeter lange houtjes die 

aan de achterkant van de tooi zijn bevestigd naast de twee bamboebuisjes (afb. 87). Door de twee 

houtjes kan de band worden geassocieerd worden met een primitieve weefgetouwtechniek die 

volgens Roth (1924) typerend is voor de Arawak, Carib en Warrau.260 Hierbij worden een aantal 

horizontale touwen, dit zijn de scheringdraden, strak gespannen tussen bijvoorbeeld dus twee 

houtjes. Door deze scheringdraden worden vervolgens een of meerdere verticale inslagdraden 

geweven (afb. 88). De houten staafjes zijn ook aangetroffen bij een aantal katoenbanden van de 

negentiende-eeuwse Guyaanse verentooien in hoofdstuk vijf.      

 Schlothauer twijfelt daarentegen sterk of de bovenste band van G2350 wel van Guyaanse 

makelij is. De grove, bruine katoendraden van de bovenste band doen hem eerder denken aan een 

Europese jutezak.261 Nu kan het zijn dat Guyaanse indianen zo’n zak hadden bemachtigd via hun 

vanaf de zestiende eeuw gestartte ruilhandel met de Europese kolonisten. Maar de juteband kan ook 

aan G2350 zijn toegevoegd pas nadat deze tooi in Zeeland arriveerde. Tijdens dit onderzoek is in 

ieder geval geen enkele andere Guyaanse verentooi gevonden die over twee banden beschikte of 

over een enkele band van jute. Tegelijkertijd is het een feit dat de verentouwen van G2350 aan de 

bovenste juteband zijn vastgenaaid en de veren op sommige plekken door de band heen steken (afb. 

89). Dit kan erop duiden dat de verentouwen en de band tegelijkertijd zijn gecreërd en dat is gedaan 

door een Guyaanse stam. Echter, om dit met zekerheid te kunnen vaststellen is een chemische 

analyse nodig om de dateringen van de banden en verentouwen van G2350 te kunnen vaststellen.

 De onderste witte band van G2350 is qua weefstructuur duidelijk anders dan de bruine band 

en is vermoedelijk van katoen gemaakt. Van deze witte band is het veel waarschijnlijker dat deze 

oorspronkelijk deel uitmaakte van G2350. Dit met name vanwege de dikke vlechten waarin de 

onderste katoenband eindigt en die aan de achterkant van de tooi zijn opgeknoopt. Dit is gedaan met 

een nogal complexe knoop die nooit eerder uit elkaar lijkt te zijn gehaald. Dit zou betekenen, al is dit 

toch eigenaardig en daardoor twijfelachtig, dat het hier bij G2350 nooit de bedoeling is geweest om 

de touwvlechten over de rug van de tooidrager te vallen. In ieder geval maken de aan elkaar 

geknoopt vlechten de mand van G2350 steviger. Verder zitten de bamboebuisjes en houten staafjes 

met hun onderkant ingeklemd tussen de strak gespannen witte band (afb. 87).    

 Welke touwen wel sowieso oorspronkelijk over de nek en rug van de tooidrager vielen, zijn 

 
260 Roth 1924 (zie noot 17), p. 109. 
261 Zie rapport Schlothauer.  
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de touwen die zich tegenwoordig in een kluwen aan de binnenkant van de mand van G2350 

bevinden (afb. 90). Het is nogal een warboel van touw met daarin ook een splinternieuw 

katoentouwtje. Een duidelijke functie als het verder stabiliseren van het vlechtwerk heeft de kluwen 

van touw niet. Alles wijst er daarentegen op dat deze touwen ooit, en zeer waarschijnlijk pas na 

aankomst in Zeeland, zijn opgeknoopt terwijl ze oorspronkelijk, zoals dat het geval is bij andere Zuid-

Amerikaanse verentooien, over de rug van de tooidrager hingen. Op het ritme van zijn gedans 

zouden de touwen dan op en neer bewegen. Door Schlothauer is dan ook geprobeerd om deze 

kluwen van touw van G2350 weer uit elkaar te halen, maar dit was onmogelijk.262 Een restaurator 

moet hier aan te pas komen.         

 Interessant is verder de witte kleur die de onderste katoenband van G2350 heeft (afb. 89). 

Volgens Roth (1924) verkrijgen Guyaanse stammen deze kleur door pijpaarde over hun 

katoenbanden te smeren.263 Het kon niet achterhaald worden of deze twintigste-eeuwse observaties 

van Roth ook van toepassing zijn voor voorgaande generaties. Ditzelfde geldt voor Roths opmerking 

dat de Macusi tijdens hun cassaveoogstfeesten niet alleen verentooien dragen maar ook hun gezicht 

insmeren met witte klei.264 In ieder geval is het onwaarschijnlijk dat de katoenband van G2350 met 

witte klei is besmeerd. De witte kleur van de klei kan nooit langer dan twee eeuwen zo goed 

behouden zijn gebleven. Daarbij geeft het wit van de katoenband ook niet af, wat in het geval van 

klei wel logisch had geweest. Het lijkt Schlothauer daarom waarschijnlijker dat de katoenband wit is 

geverfd.265           

 Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het touw van G2350 voornamelijk bestaat uit twee 

of drie in elkaar gedraaide draden en sterk lijkt op dat van G2348. Ook hier gaat het waarschijnlijk om 

katoentouw. Het touw van G2350 oogt niet alleen als katoen maar voelt ook zo aan.      

 
262 Idem.  
263 Roth 1924 (zie noot 17), p. 430. 
264 Roth 1924 (zie noot 17), p. 476. 
265 Zie rapport Schlothauer.  
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Afb. 87. Naast de bamboebuisjes bevinden zich twee houten staafjes waartussen de bovenste katoenband van 

G2350 is opgespannen. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 88. Methode van weven waarbij gebruik wordt gemaakt van schering- en inslagdraden. Roth noemt deze 

primitieve methode typerend voor de Arawak, Carib en Warrau. Foto: W.E. Roth, ‘An Introductory Study of the 

Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to the 

secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

 

Afb. 89. De araveren steken door de bovenste katoenband heen. De onderste katoenband is met witte verf 

beschilderd. Foto: Andreas Schlothauer.   
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Afb. 90. De touwen die oorspronkelijk over de nek en rug van de drager van de tooi hingen, zijn in de huidige 

staat van G2350 weggepropt aan de binnenkant van de mand. Foto: Jeroen Lesuis.  
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Etiketten 

Op G2350 zitten twee etiketten geplakt. Op het ene etiket staat het nummer 439 (afb. 91). Dit is het 

inventarisnummer waarmee G2350 in de catalogus van De Man en Frederiks uit 1890 wordt 

vermeld.266 Het andere etiket is deels afgescheurd waardoor enkel het nummer 36, 86 of 98 nog 

zichtbaar is (afb. 92). Tegelijkertijd zou er oorspronkelijk bijvoorbeeld ook 436 hebben kunnen staan. 

Echter, voor al deze cijfers is niets gevonden in de relevante catalogi van het Zeeuws Genootschap 

(De Man en Frederiks, Lafont en Nagtglas) dat te maken heeft met G2350. In plaats daarvan zou 36 

ook een tentoonstellingsnummer kunnen zijn. Dit idee wordt verder versterkt door het gegeven dat 

slechts twee van de drie Zeeuwse tooien, namelijk G2348 en G2350, twee stickers hebben. Dit zou 

impliceren dat deze tooien ooit zijn tentoongesteld en G2351 juist niet. Voor deze tentoonstelling 

zou in aanmerking kunnen komen de ‘Tentoonstelling van landenkaarten, volkenkunde & 

scheepvaart’ die van mei tot juli 1902 in Antwerpen werd gehouden. Het Zeeuws Archief bezit een 

affiche dat duidelijk maakt dat het Zeeuws Genootschap destijds voor deze tentoonstelling stuk(ken) 

heeft ingezonden.267 Het is echter helaas onduidelijke welke stukken.      

 

 

Afb. 91. Linksonder is het etiket zichtbaar met daarop het nummer 439. Onder dit nummer is G2350 geordend 

in de catalogus van De Man en Frederiks uit 1890. Foto: Jeroen Lesuis.   

 
266 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 154 en 155. 
267 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 264. 
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Afb. 92. Het tweede etiket van G2350 is deels afgescheurd. Alleen het nummer 36, 86 of 98 is nog leesbaar. 

Foto: Jeroen Lesuis.  

 

G2351A en G2351B                                 

Een van de grootste ontdekkingen tijdens de bestudering van de Zeeuwse tooien was dat G2351 uit 

twee tooien bleek te bestaan. Datgene wat tot nu toe doorging voor de onderring van G2351 is een 

aparte verentooi bestaande uit een gevlochten ring met rode en roodzwarte veren (afb. 93). Deze 

tooi, G2351A, was door middel van slechts twee touwtjes vastgeknoopt aan G2351B (afb. 94). Deze 

touwtjes ogen veel lichter en daardoor nieuwer dan de overige bij G2351A en B aanwezige touwtjes 

(afb. 95). Ook het materiaal waarvan deze touwtjes waren gemaakt ziet er anders uit. Schlothauer 

vermoedt dat het hier gaat om twee touwtjes gemaakt van hennep terwijl de overige touwen van 

G2351A en B van katoen zijn.268 De expert oordeelt dan ook dat de twee touwtjes van Europese 

makelij zijn en vermoedelijk dus zijn gebruikt toen de tooien zich al in Europa bevonden. Dit 

impliceert dat de samenvoeging van G2351A en B tot stand kwam op het moment dat de tooien in 

het bezit waren van het Zeeuws Genootschap. Deze theorie wordt verder bevestigd door het feit dat 

men in de oudste catalogus van het Genootschap, die van Lafont uit 1818, als wel in de daarop 

volgende catalogi uit 1861 en 1890 steeds spreekt van één indianenmuts.269 Er was dus nooit sprake 

van G2351A en B maar enkel van G2351. Maar deze eeuwenlange, foutieve combinatie is door 

 
268 Zie rapport Schlothauer.  
269 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 en 160. 
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Schlothauer met het losknopen van de twee touwtjes tenietgedaan. G2351A en B zijn voortaan weer 

twee op zichzelf staande tooien.          

 Dat het onlogisch is dat G2351A en B ooit één verentooi vormden, blijkt uit het gegeven dat 

als enkele tooi G2351 veels te onstabiel was. Omdat beide tooien slechts met twee touwtjes zaten 

vastgeknoopt, zou het onmogelijk zijn voor de drager van G2351 om met deze tooi op te dansen. De 

losjes aan elkaar gebonden tooien zouden dan gaan verschuiven met het risico dat de hele 

constructie zou instorten.                                                      

 Een ander argument is dat G2351A ook het uiterlijk heeft van een opzichzelf staande 

verentooi, zie afbeelding 96 ter vergelijking. Verder wijzen de strengen die aan de boven –en 

onderkant van de ring uitsteken, erop dat G2351A een op zichzelf staande verentooi is. Deze 

slangachtige strengen zijn vergelijkbaar met die van G2348. Ze zorgen ervoor dat de veren van 

G2351A bij elkaar worden gehouden en niet in de ogen komen van de drager van de tooi. Verder 

bevindt zich aan de achterkant van de tooi een kluwen van touwen die nu in elkaar verstrikt zijn, 

maar die oorspronkelijk los over de rug van de drager vielen. 

 

Afb. 93. G2351A (maker onbekend), hoofdtooi indianen, datering voor 1776, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, diameter mand 17-18 cm en hoogte 4 cm, Zeeuws Museum, 

Middelburg. Foto: Andreas Schlothauer. 
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Afb. 94. Voorafgaand aan dit onderzoek waren G2351A en G2351B door middel van twee touwtjes aan elkaar 

vastgemaakt. Foto: Andreas Schlothauer. 

 

                                             
Afb. 95. De touwtjes waarmee G2351A en B aan elkaar vastzaten, oogden anders dan de andere voor deze 

tooien gebruikte katoentouwen. Het lijkt hier te gaan om twee henneptouwtjes van Europese makelij. Foto: 

Andreas Schlothauer.   
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Afb. 96. C8219 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Carib aan de Orinoco, voor 1840, gebruikt materiaal 

onder andere plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Übersee-Museum 

Bremen, Bremen .Foto: Andreas Schlothauer.   

 

G2351A                         

Het uiterlijk van G2351A is in het bovenstaande al deels beschreven. Hieraan kan nog worden 

toegevoegd dat de door slangachtige strengen bij elkaar gehouden ibisveren als een halo rondom het 

hoofd van de drager liggen. Dit esthetische effect is vergelijkbaar met de aureool van een heilige, al  

moet achter G2351A geen enkele christelijke betekenis worden gezocht.   

 Onduidelijk is of G2351A oorspronkelijk ook over langere, rechtopstaande veren beschikte. 

Dit lijkt niet het geval te zijn geweest aangezien hiervoor nergens aanwijzingen zijn gevonden.  

De veren 

De rode en roodzwarte veren met witte veerschachten zijn volgens Trail van de rode ibis (Eudocimus 

ruber) afkomstig (afb. 97 en 98).270 Schlothauer beaamt dit.271 Het leefgebied van deze vogel bevindt 

 
270 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017. 
271 Zie rapport Schlothauer.  
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zich voornamelijk aan de noordkust van Zuid-Amerika.272 De in G2351A verwerkte roodzwarte veren 

zijn afkomstig van de vleugel van de ibis. Van deze roodzwarte veren heeft een ibis per vleugel 

slechts zes stuks. Bij G2351A zijn deze veren elf tot twaalf centimeter lang, de rode veren zijn acht 

centimeter lang. De veren zijn op dezelfde manier aan de mand vastgebonden zoals bij G2348 en 

G2350. Dus met het uiteinde van de veerschacht om een eerste touw gebogen en met een tweede 

touw zijn vervolgens de verenschachten aan elkaar vastgeknoopt.   

 Omdat het vlechtwerk grotendeels het zicht blokkeert, is het zeer lastig te zien maar 

vermoedelijk zijn ongeveer tien tot twintig verentouwen aan de ring van G2351A vastgebonden. Voor 

een preciezere telling zouden de verentouwen losgemaakt moeten worden, maar dit is een taak voor 

de restautor. Wel kon worden geconstateerd  dat er geen derde touwtje is dat door de 

veerschachten is geregen om de ibisveren bij elkaar te houden. De veren van G2351A ogen dan ook 

minder strak geordend dan die van G2348, G2350 en G2351B. Ook zijn de ibisveren met roodzwarte 

punten, die in een kartelpatroon zijn geknipt, niet gelijk over de tooi verdeeld. Bij ongeveer een 

derde van de omtrek van G2351A ontbreken deze roodzwarte veren. Het zou kunnen dat de nu 

aanwezige roodzwarte veren oorspronkeljk wel symmetrisch over de tooi waren verdeeld. Een 

dergelijke symmetrie is namelijk kenmerkend voor Zuid-Amerikaanse verenornamenten. Het kan ook 

zijn dat een derde deel van de roodzwarte veren in de loop der tijd verloren is gegaan en dat dus op 

deze manier de symmetrie van G2351A verloren is gegaan.   

 

                                                                                       
Afb. 97. De rode en roodzwarte veren van G2351A zijn afkomstig van de rode ibis (Eudocimus ruber). Foto: 

Andreas Schlothauer. 

 
272 ‘Eucodimus ruber’, Red List of the International Union for Conservation of Nature, 

<http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22697415> (geraadpleegd op 1 september 2017) 
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Afb. 98. De rode ibis (Eudocimus ruber). Foto: Derek Ramsey, Wikimedia Commons.  

 

Vlechtwerk 

Het vlechtwerk van G2351A kent een diameter van zeventien tot achttien centimeter en is vier 

centimeter hoog. Als materiaal komen voor dit vlechtwerk het al eerder genoemde itiriti, múkru, 

mauritia- en maripapalm en mamuri in aanmerking. Omdat de 0,3 tot 0,4 cm brede strengen qua 

kleur en textuur anders ogen dan die van G2348 en G2350 zouden itriti, múkru en palmsoorten als de 

mauritia- en maripapalm voor deze strengen afvallen en zou alleen mamuri overblijven. Tegelijkertijd 

lijken de spiralende strengen van het vlechtwerk met hun flexibiliteit wel degelijk te zijn gemaakt van 

palmbladeren van een palmsoort wellicht anders dan die van G2348 en G2350. De stuggere ringen 

van het vlechtwerk zouden dan de stengels van deze palmbladeren kunnen zijn geweest.   

 Het vlechtwerk van G2351A is net als dat van G2350 gevlochten volgens de overlaptechniek, 

zij het in een iets andere variant. Deze variant noemt Roth (1924) ook typisch voor Guyaanse 

verentooien (afb. 99) en komt bijvoorbeeld in hoofdstuk vijf terug bij een negentiende-eeuwse Carib-
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tooi (afb. 179).273 Het vlechtwerk van G2351A is niet volledig symmetrisch. Op een bepaald punt van 

het vlechtwerk zitten de strengen veel dichter op elkaar. Omdat hier ook de touwen aan de 

achterkant van de mand samenkomen, moet dit het punt zijn waarop de vlechtstrengen tijdens het 

vlechten samenkwamen. Vergeleken met het vlechtwerk van de andere Zeeuwse tooien oogt dat van 

G2351A wat slordig en gehaast. Roth zou zeggen dat hier sprake is van de lazy man-stijl die vaker 

voorkomt bij Guyaans vlechtwerk.274 Verder zijn een aantal van de slangachtige strengen bij de 

boven- en onderrand van de ring van G2351A losgeschoten (afb. 100). Deze strengen kunnen door 

een restaurateur weer vast worden gemaakt.  

 

Afb. 99. Het vlechtwerk van G2351A is gevlochten volgens een door Roth genoemde variant op de 

overlaptechniek. Foto: Andreas Schlothauer.       

 
273 Roth 1924 (zie noot 17), p. 142. 
274 Roth 1924 (zie noot 17), p. 346. 



132 

 

                                                                                                      
Afb. 100. De door Roth geïllustreerde variant op de overlaptechniek. Foto: W.E. Roth, ‘An Introductory Study of 

the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’, in: Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to 

the secretary of the Smithsonian Institution 1916-1917, Washington 1924. 

Touw 

Het bij G2351A aangetroffen touw lijkt van katoen te zijn. Met touwen die voornamelijk uit twee of 

drie in elkaar gedraaide draden bestaan, lijken deze touwen sterk op degene die bij G2348 en G2350 

werden aangetroffen. Deze touwen komen samen in een kluwen aan de achterkant van G2351A (afb. 

101). Net zoals eerder al bij G2348 en G2350 geconstateerd is het waarschijnlijker dat deze touwen 

oorspronkelijk allemaal vrijelijk bungelden. Het is daarom aan de restaurator om deze touwen weer 

los te maken.    

                                                                       
Afb. 101. De voor G2351A gebruikte touwen komen nu samen in een kluwen aan de achterkant van de tooi, 

maar oorspronkelijk hingen deze touwen los over de nek en rug van de tooidrager. Foto: Andreas Schlothauer.  
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G2351B                                 

Met het verwijderen van dat wat tot voor kort doorging voor de onderring van G2351B heeft deze 

tooi duidelijk een ander uiterlijk verkregen (afb. 102). Door de vele rode en roodzwarte ibisveren van 

G2351A ging voorheen de aandacht meer uit naar de onderste helft van G2351B. Maar doordat met 

het verdwijnen van de ibisveren de mand van G2351B nu subtieler oogt, worden de ogen 

automatisch geleid naar de bovenste helft van de tooi waar zich de arastaartveren bevinden. Dit 

moet appeleren aan de oorspronkelijke motieven van de maker van G2351 aangezien de 

rechtopstaande arastaartveren de absolute pronkelementen van de tooi zijn. Tegelijkertijd ligt er hier 

wel een addertje onder het gras. De vraag is namelijk hoeveel van deze arastaartveren van G2351B 

authentiek zijn: één of twaalf? Hierover zijn door dit onderzoek sterke twijfels gerezen die in het 

onderstaande aan bod zullen komen.  

                                                                    
Afb. 102. G2351B (maker onbekend), hoofdtooi indianen, datering voor 1776, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de ara, hokko en oropendola, diameter mand 22 cm en hoogte 9,5 cm, 

Zeeuws Museum, Middelburg. Foto: Andreas Schlothauer. 
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De veren 

Vier centimeter lange zwarte veertjes versieren de volledige onderkant van de mand van G2351B 

versieren (afb. 103). Dit is dus ook hoe de onderkant van de mand van G2350 er oorspronkelijk 

uitzag. Volgens zowel Trail als Schlothauer zijn de zwarte veertjes afkomstig van een hokkosoort 

(Cracidae).275 De veertjes zijn met de uiteindes van hun veerschachten om een touw gebogen. Het is 

lastig om te zien of een tweede touw daarna de schachten aan elkaar vastknoopt maar dit is zeer 

waarschijnlijk wel het geval. Alle verentouwen van G2351B zijn vervolgens aan twee veertien 

centimeter lange houten staafjes vastgemaakt die zich aan de achterkant van de tooi bevinden (afb. 

104). Volgens Schlothauer worden om te bewaren de verentouwen van de staafjes losgemaakt en 

dus niet met staafjes en al in één korf gestopt.276       

 Boven de hokkoveertjes bevinden zich vier rijen rode veertjes van vier centimeter die volgens 

Schlothauer afkomstig zijn van de geelvleugelara (afb. 105).277 De veren in de bovenste van deze vier 

rijen zijn iets anders gekleurd en ogen aan de achterkant iets donkerder. Volgens Schlothauer zijn 

deze veren van een andere plek van het vogellichaam geplukt dan de veren van de onderste drie 

rijen. Het gaat hier om lichaamsveren versus vleugelveren.278 Ook de rode veertjes zijn om een touw 

gebogen en daarbij zijn hun schachten met een tweede touw aan elkaar vastgeknoopt. Zowel bij de 

araveertjes als bij die van de zwarte hokko is geen touwtje te ontdekken dat door het midden van de 

veerschachten loopt. Hiervoor lijken de schachten ook te dun. Nu kan niet met volledige zekerheid 

worden gezegd of dit een gevolg is van het ontbreken van een draadje door het midden van de 

schachten, maar feit is dat een vrij groot deel van de rode en zwarte veertjes van G2351B naar 

beneden is geklapt. Een restaurateur zou deze veertjes met een dun draadje waarschijnlijk weer 

rechtop kunnen laten staan.          

 Bovenaan de mand van G2351B bevinden zich lichtgroene veren die twaalf tot veertien 

centimeter lang zijn (afb. 106). Deze veren zijn nogal aangevreten. Vanwege de slechte conditie 

waarin ze verkeren konden de ornithologen dan ook niet vaststellen van welke vogelsoort deze veren 

afkomstig zijn. Op het eerste gezicht lijkt het door de vaalgroene kleur van de veren hier te gaan om 

aan kleurverlies leidende Amazonepapegaaienveren. Echter, deze aanname is onjuist. Volgens 

Schlothauer gaat het hier om de staartveren van de groene oropendola (Psarocolius viridis) of de 

kuiforopendola (Psarocolius decumanus, afb. 107).279 Beide vogelsoorten zijn moeilijk van elkaar te 

onderscheiden en komen alle twee in de Guyana’s voor. De oropendolaveren van G2351B zijn met de 

 
275 E-mails Pepper Trail, 29 augustus 2017 en zie rapport Schlothauer.  
276 Informatie door Schlothauer persoonlijk medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan het Zeeuws Museum op 

19 december 2017. 
277 Zie rapport Schlothauer.  
278 Idem.  
279 Idem.  
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schachten om een eerste touw gebogen en vervolgens zijn er tien tot twintig touwen in lussen om 

deze schachten gewikkeld. Dit is een andere methode van veren bevestigen dan als bij G2348 en 

G2350 aangezien de schachten hier met een enkel touw aan elkaar zaten geknoopt. Schlothauer is de 

lussen van G2351B zelfs nog nooit eerder bij een tooi tegengekomen.280 Volgens Schlothauer is het 

namelijk de regel, en wat wordt bevestigd voor de overige Guyaanse tooien die bij dit onderzoek zijn 

tegengekomen, dat bij het type mand als dat van G2351B en G2350 de veren met een katoenband 

om de mand worden gebonden.281 Bij G2350 is dit het geval maar bij G2351B dus niet.      

 Wat wel overeenkomt met G2348 en G2350 is dat ook bij G2351B er een draadje door het 

midden van de veerschachten van de oropendolaveren is geregen. Dit draadje eindigt daar waar een 

deel van de oropendolaveren is afgebroken (afb. 106). De bovenzijdes van deze veren zijn afgebroken 

omdat de touwen waaraan deze veren zitten naar onderen zijn geschoven. Hierdoor werden de 

desbetreffende veerpunten tegen de bovenrand van de mand geplet en braken zij af. Maar het lijkt 

hier om een relatief klein verlies van veren en verenpunten te gaan aangezien de overgebleven 

oropendolaveren symmetrisch zijn verdeeld over G2351B. Aan weerszijden lopen deze veren door tot 

aan de achterkant van de tooi waar ze vervolgens bewust ontbreken.    

 De meest in het oog springende veren van G2351B zijn natuurlijk de rode, rechtopstaande 

veren. Volgens ornitholoog Trail zijn deze veren afkomstig van ara’s.282 De meer donkerrode 

staartveren met de blauwpaarse vlekken zijn die van de groenvleugelara en de meer lichtrode veren 

zonder blauwpaarse vlekken zijn die van de geelvleugelara (afb. 108). Trails observaties worden 

beaamd door René Dekker in die zin dat hij ook arastaartveren terugziet bij G2351B, al kan hij niet 

zeggen van welke arasoort ze afkomstig zijn.283 Ook Schlothauer oordeelde ter plaatse dat het hier 

gaat om arastaartveren.284 Daarmee laat in theorie G2351B zich net als G2348 associëren met de 

Amazone-legendes van de ara en Vader Zon. Te meer omdat de toppen van de arastaartveren van 

G2351B ook met allerlei versieringen (veertjes, gom, dons) zijn verzwaard (afb. 109). Wanneer men 

dan danste met de tooi op leken deze verzwaarde veren op de wapperende vleugels van een vogel. 

Tegelijkertijd is er net als bij G2348 verder geen enkel bewijs gevonden dat daadwerkelijk aantoont 

dat G2351B gekoppeld moet worden aan de mythe van de ara en Vader Zon.   

 Ondanks dat de arastaartveren tegenwoordig doorgaan als de pronkelementen van G2351B 

plaatst dit onderzoek serieuze vraagtekens bij de authenticiteit van deze veren. Allereerst is het 

eigenaardig dat de arastaartveren op verschillende manieren aan de mand zijn bevestigd. De 

staartveer aan de voorkant van de tooi is met touw aan de mand vastgebonden terwijl de andere elf 

 
280 Idem. 
281 Idem.  
282 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017. 
283 E-mail René Dekker, 28 augustus 2017. 
284 Zie rapport Schlothauer.  
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veren simpelweg los in het vlechtwerk zijn gestoken (afb. 110). Daarbij zijn net als bij G2348 ook in de 

veerschachten van de staartveren van G2351B houten staafjes gestoken. De scherpe punten van 

deze staafjes penetreren het vlechtwerk van G2351B (afb. 111). Tegelijkertijd is dit geen stabiele 

constructie: sommige van de staartveren hangen vrij schuin in het vlechtwerk. Dit is atypisch voor 

Zuid-Amerikaanse verentooien aangezien de kans groot is dat deze schuine veren van G2351B in 

tegenstelling tot goed vastgemaakte, rechtopstaande staartveren los zullen schieten tijdens het 

dansen.           

 Omdat de elf arastaartveren zo losjes in de mand van G2351B waren gestoken, kon 

Schlothauer ze makkelijk verwijderen en apart bestuderen. Op de plaats waar de veren zaten, 

werden prikkertjes gestoken (afb. 112). Deze prikkertjes maakten duidelijk dat de arastaartveren niet 

bepaald evenredig verdeeld zijn over de mand. Dit kan drie dingen betekenen: a) er ontbreken een 

aantal arastaartveren bij G2351B, b) er zijn teveel arastaartveren in de mand gestoken of c) er 

zouden helemaal geen arastaartveren los in het vlechtwerk gestoken moeten zitten. Deze laatste 

optie is interessant want dat zou betekenen dat alleen de arastaartveer aan de voorkant van G2351B 

authentiek is. Dit is bepaald geen gek idee. De arastaartveer zou dan de duidelijke blikvanger van de 

tooi zijn in plaats van dat deze staartveer zoals nu volledig wordt overschaduwd door de elf grotere 

staartveren van G2351B. Op deze manier heeft de kleinere staartveer geen enkel esthetisch nut 

meer, iets wat zeer eigenaardig zou zijn als dit oorspronkelijk al de bedoeling was. Er zijn duidelijke 

voorbeelden van Guyaanse tooien waarbij één of enkele arastaartveren aan de voorkant juist alle 

aandacht vangen (afb. 113).         

 Wanneer  de elf losse arastaartveren op een rijtje worden gelegd dan valt direct op dat deze 

veren niet uniform zijn (afb. 114). Allereerst is er de veel kleinere en door stof bijna zwart geworden 

arastaartveer waarvan in het bovenstaande al is aangetoond dat deze niet bij G2351B maar bij G2350 

hoort. Verder zien we, net als bij G2348, dat van de elf veren er vijf zijn versierd met kleinere veertjes 

en zes niet. De versierde veren hebben dezelfde decoratie (vogeldons, gele en zwarte veertjes) als de 

arastaartveren van G2348 (afb. 115). De gekrulde, ongekartelde zwarte veertjes van de vijf versierde 

arastaartveren van G2351B zijn volgens Schlothauer en Trail van de (zwarte) hokko afkomstig (afb. 

116).285            

 Naast het verschil tussen wel of geen decoratie veschilt ook de toestand waarin de 

arastaartveren van G2351B verkeren soms sterk. Sommige veren zijn donkerbruin geworden van het 

vele stof terwijl bij andere veren de rode en blauwe kleuren nog goed zichtbaar zijn. Verder blijken 

ook de staafjes die in de veerschachten van de staartveren zijn gestoken verschillend van lengte te 

zijn. Volgens Schlothauer is dit eigenaardig. Zuid-Amerikaanse stammen houden namelijk vast aan 

 
285 E-mails Pepper Trail, 29 en 31 augustus 2017 en zie rapport Schlothauer.  
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dezelfde technieken.286 Het zou dus logischer zijn als de staafjes van de arastaartveren van G2351B 

allemaal ongeveer dezelfde lengte zouden hebben.       

 Nu kan het bovenstaande op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Een theorie is 

dat geen enkele van de elf losse arastaartveren bij G2351B hoort maar dat ze in plaats daarvan 

allemaal bij G2348 horen. De houten buis van laatstgenoemde tooi telt minimaal zes lege gaten (afb. 

117). Zo het kan dus zijn dat er nog meer gaten in de houten buis zitten of dat er in sommige gaten 

twee arastaartveren passen en dat zodoende alle elf de arastaartveren van G2351B in de buis van 

G2348 passen. Het kan ook zijn dat enkel de gedecoreerde arastaartveren bij G2348 horen en dat alle 

ongedecoreerde staartveren, waarvan er twee nu in de buis van G2348 zitten, bij G2351B horen. Of 

andersom: dat enkel de ongedecoreerde staartveren bij G2348 horen en de gedecoreerde 

staartveren bij G2351B. Dit zou overeenkomen met het standpunt van Schlothauer die stelt dat de 

staartveren van G2348 en G2351B op een bepaald punt in de tijd met elkaar zijn verwisseld.287 

Echter, een simpele rekensom maakt duidelijk dat deze stelling enigszins twijfelachtig is. Op dit 

moment telt de houten buis van G2348 namelijk minimaal negentien gaten waarvan elf gevuld met 

versierde en twee gevuld met onversierde arastaartveren. G2351B telt vijf versierde en zes 

onversierde staartveren. Zouden alle versierde staartveren worden ondergebracht bij G2348, dan 

blijven er vier gaten leeg in de houten buis over. Worden alle onversierde veren ondergebracht bij 

G2348 dan blijven er elf gaten leeg. Ook als de veren per vogelsoort over de tooien zouden worden 

verdeeld, dus bijvoorbeeld alle staartveren van de groenvleugelara bij G2348, dan zouden er nog 

steeds gaten leeg blijven in de buis van G2348. Metaforisch gezien stellen dit de gaten voor in 

Schlothauers theorie.           

 Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er in de loop der tijd versierde of onversierde veren van 

G2348 en G2351B verloren zijn geraakt, maar hiervoor ontbreekt het bewijs en dus kan er niet van 

deze aanname worden uitgegaan. Voor deze scriptie wordt dan ook niet Schlothauers stelling 

overgenomen dat de arastaartveren van G2348 en G2351B door elkaar zijn gehusseld en dat beide 

tooien oorspronkelijk over meerdere arastaartveren beschikten. In plaats daarvan is het 

aannemelijker dat G2351B oorspronkelijk slechts één staartveer aan de voorkant had zitten 

aangezien de verentooi daarmee veel meer oogt als een authentieke Guyaanse tooi. De andere elf 

veren die nu in het vlechtwerk van G2351B gestoken zijn zouden dan bij G2348 horen. Al kan dit 

laatste met minder zekerheid worden gezegd aangezien er dus slechts minimaal zes lege gaten zijn 

waargenomen bij de houten buis van G2348 en het onduidelijk is of alle elf staartveren van G2351B 

 
286 Informatie door Schlothauer persoonlijk medegedeeld tijdens zijn werkbezoek aan het Zeeuws Museum op 

19 december 2017. 
287 Zie rapport Schlothauer.  
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in deze gaten passen. Kortom, een volledig bewezen hypothese voor de arastaartveren van G2348 en 

G2351B kan met dit scriptieonderzoek simpelweg niet worden aangedragen.   

            
Afb. 103. De zwarte veertjes rondom de onderkant van de mand van G2351B zijn waarschijnlijk afkomstig van 

de zwarte hokko (Crax alector). Foto: Andreas Schlothauer.  

                                              
Afb. 104. Links is zichtbaar dat de verentouwen aan twee staafjes aan de achterkant van de tooi zijn gebonden. 

Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 105. De vier rijen rode veertjes zijn volgens Schlothauer afkomstig van de geelvleugelara (Ara macao). 

Foto: Andreas Schlothauer.  

Afb. 106. De lichtgroene veren zijn volgens Schlothauer afkomstig van de groene oropendola (Psarocolius 

viridis). Foto: Andreas Schlothauer.  



140 

 

Afb. 107. Links de kuiforopendola (Psarocolius decumanus), foto: The Lilac Breasted Roller, Wikimedia 

Commons. Rechts de groene oropendola (Psarocolius viridis), foto: Ingrid Torres de Macedo, Wikimedia 

Commons.  

                                                                                       
Afb. 108. De donkerrode veer met de blauwpaarse streep is afkomstig van de groenvleugelara, de lichtrode 

veer van de geelvleugelara. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 109. Het merendeel van de toppen van de arastaartveren is versierd met donsballetjes, kleinere veertjes 

en/of kartelpatronen. 

Afb. 110. Terwijl de andere arastaartveren los in het vlechtwerk zijn gestoken, is de staartveer aan de voorkant 

van de tooi stevig met touw vastgemaakt. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 111. Net als bij G2348 zijn ook in de schachten van de arastaartveren van G2351B houten staafjes 

gestoken. Foto: Andreas Schlothauer.  

Afb. 112. Om beter te zien hoe de arastaartveren over de mand van G2351B waren verdeeld, werden zij door 

Schlothauer tijdelijk vervangen door houten prikkertjes. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 113. 40.0/ 5098A (maker onbekend), tooi van de Wawai afkomstig uit Guyana, geschonken door W.H. 

Holden in 1939, gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de ara en hokko, 21 cm 

(lengte) x  21 cm (breedte) x 19 cm (hoogte), American Museum of Natural History, New York. Foto: American 

Museum of National History.  

Afb. 114. De losse arastaartveren op een rijtje. Vijf van deze veren zijn versierd met kleine veertjes, de andere 

zes niet. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 115. De vijf versierde veren nu apart naast elkaar. Foto: Andreas Schlothauer.  

                                                                                                             
Afb. 116. Net als die van G2348 zijn ook sommige arastaartveren van G2351B versierd met de kuifveertjes van 

de zwarte hokko. Foto: Jeroen Lesuis.  
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Afb. 117. In de houten buis van G2348 zitten elf versierde en twee onversierde arastaartveren gestoken. 

Daarnaast telt de buis minimaal zes onopgevulde gaten. Foto: Jeroen Lesuis  
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Vlechtwerk 

De 9,5 centimeter hoge mand van G2351B kent inclusief bovenrand een diameter van 22 centimeter 

(afb. 118). Deze mand is op dezelfde wijze gevlochten als die van G2350, dus volgens de 

overlaptechniek. Daarnaast heeft de mand van G2351B ook een uitstekende bovenrand die er voor 

zorgt dat de oreopendolaveren vooroverbuigen.       

 De 0,3 tot 0,4 centimeter brede strengen van G2351B ogen donkerder van kleur dan die van 

G2350. Al is de kans natuurlijk groot dat de zwarte kleur afkomstig is van eeuwenlange stofneerslag. 

Net als bij G2350 denkt Schlothauer dat de ringen van G2351B zijn gemaakt van itiriti, múkru of 

wellicht van de bladstengels van palmsoorten als de maripa- of mauritiapalm.288 De spiralende 

strengen zijn veel flexiberer en zijn volgens Schlothauer daarom waarschijnlijk afkomstig van de 

zachtere bladrepen van bijvoorbeeld de maripa- of mauritiapalm. 

Afb. 118. Ook de mand van G2351 is gevlochten volgens de zogenoemde overlaptechniek. De spiralende 

strengen verbinden de opeengestapelde ringen met elkaar. Foto: Jeroen Lesuis. 

Touw 

Gezien het uiterlijk en hoe de textuur van het touw aanvoelt, lijkt ook het touw van G2351B van 

katoen te zijn gemaakt. Dit geldt zeker voor de dikke vlecht die rondom om de onderkant van de 

mand loopt (afb. 119). Daarmee vervult deze vlecht eenzelfde esthetische functie als de katoenband 

 
288 Zie rapport Schlothauer.  
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van G2350. De vlecht is opgeknoopt aan de achterkant van de mand van G2351B. Zeer waarschijnlijk 

was deze knoop er oorspronkelijk niet en sprongen de vlechten van G2351B op en neer op de rug van 

de tooidrager terwijl hij danste op het ritme van de muziek.  

 

 
Afb. 119. De dikke streng touwen die rondom de onderkant van de mand loopt, eindigt aan de achterkant in 

een aantal met elkaar opgeknoopte vlechten. Deze vlechten hingen oorspronkelijk over de nek en rug van de 

tooidrager.  

 

Etiket 

Op G2351B zit een etiket geplakt met daarop het nummer 440 (afb. 120). Dit is het volgordenummer 

waarmee G2351B in de catalogus van De Man en Frederiks uit 1890 wordt genoemd.289  

 
289 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 154 en 155. 
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Afb. 120. De sticker op het vlechtwerk duidt het cijfer aan waarmee G2351B staat vermeld in de catalogus van 

De Man en Frederiks uit 1890. Foto: Jeroen Lesuis.  

 

Conclusie                                      

Het meest opzienbarende dat uit bovenstaande bestuderingen van G2348, G2350 en G2351A en B 

naar voren is gekomen, betreft natuurlijk de aanpassingen die in de loop der eeuwen aan de Zeeuwse 

tooien zijn gedaan. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat de tooien er oorspronkelijk anders 

uitzagen dan de staat waarin ze voorafgaand aan dit onderzoek werden aangetroffen. Dankzij de 

inspanningen van Andreas Schlothauer zijn de verentooien waar mogelijk weer zo ver mogelijk 

teruggebracht naar hun oorspronkelijke uiterlijk. Tegelijkertijd restereert er nog een flink aantal 

ingrepen, bijvoorbeeld het losknopen van de touwen van G2350 en G2351A en B, waarvoor een 

restaurator aan te pas moet komen. Een volledige terugkeer naar hun oorspronkelijke uiterlijk is voor 

de Zeeuwse tooien onmogelijk aangezien sommige elementen, denk aan de vogelveren, voorgoed 

verloren zijn geraakt. In plaats daarvan is het een optie om bijvoorbeeld een nieuw verentouw van 

hokko- of toekanveertjes te bevestigen aan de onderkant van de mand van G2350.  Al kan een 

dergelijke ingreep ook weer ten koste gaan van het authentieke uiterlijk van deze tooi. De kans is 

namelijk groot dat de nieuwe veertjes zullen afsteken tegen de overige, eeuwenoude en met stof 

overladen veertjes.          

 De metamorfoses van de Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap roept de vraag 

op hoe en wanneer dit heeft kunnen gebeuren. Hiervoor kunnen een aantal verschillende momenten 
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worden ondergescheiden. De belangrijkste daarvan is het moment waarop de tooien zeer 

waarschijnlijk in losse onderdelen arriveerden bij de verzamelaars van het Zeeuws Genootschap. De 

Guyaanse stammen bewaarden immers de verschillende tooi-onderdelen als de verentouwen en 

keverschildentrosjes los van elkaar. De verentooien werden pas weer in elkaar gezet op het moment 

dat er een ceremonie zou plaatsvinden. Het vlechtwerk dat als basis van de tooien diende, werd 

vervolgens ter plekke in elkaar gevlochten. Nu maakt bij G2348, G2350 en G2351A en B uiteraard het 

vlechtwerk wel oorspronkelijk deel uit van de tooien. Ook deze manden en ringen zouden dan als 

losse onderdelen moeten zijn aangekomen bij het Zeeuws Genootschap.    

 Naast de Guyaanse traditie zat er ook een duidelijk praktisch voordeel aan het in losse 

onderdelen vervoeren van de verentooien. Volledig opgetogen was de kans klein dat de fragiele 

verentooien van het Zeeuws Genootschap de ruige Atlantische zeereis zonder kleerscheuren zouden 

doorstaan. Daarnaast konden gedemonteerd de tooien vermoedelijk gemakkelijker aan boord 

worden bewaard. Tegelijkertijd kan deze theorie ook worden omgedraaid, namelijk dat de tooien wel 

degelijk volledig in elkaar gezet werden vervoerd en dat ze als gevolg hiervan tijdens de zeereis 

schade opliepen. Hierdoor was men gedwongen de Zeeuwse tooien opnieuw in elkaar te zetten en 

wat dus leidde tot een aantal constructiefouten.      

 De door Schlothauer bij G2348, G2350 en G2351A en B ontdekte constructiefouten kunnen 

niet anders zijn dan van Zeeuwse origine. Want hoe logisch zou het zijn als een Guyaanse stam zijn 

eigen tooi verkeerd in elkaar zette? Het is daarentegen veel logischer dat na eenmaal de losse 

onderdelen te hebben uitgepakt de verzamelaars van het Zeeuws Genootschap hun Guyaanse 

verentooien verkeerd in elkaar hebben gezet. Bijvoorbeeld door de dwarsbalk van het houten kruis 

en de houten buis van G2348 verkeerd te bevestigen en door de verentouwen van alle vier de tooien 

aan de achterkant op te knopen voor extra stabiliteit.       

 Met hun constructiefouten waren de heren van het Zeeuws Genootschap destijds lang niet 

de enigen. Meerdere Europese musea beschikken over Zuid-Amerikaanse verenornamenten die na 

aankomst in Europa foutief zijn gereconstrueerd.290 De oorzaken hiervan waren onwetendheid en 

vervolgens de eigen Europese interpretatie waarmee men de kennislacune probeerde op te vullen. 

Zo beschikt het Museé du quai Branly bijvoorbeeld over een verentooi en verencape van de 

Tupinambá die aan elkaar vast zijn genaaid (afb. 121). Schlothauer (2017) heeft vastgesteld dat deze 

binding niet origineel is en dat de cape en tooi oorspronkelijk twee losse objecten waren.291 Echter, 

toen deze objecten in de zeventiende eeuw in Europa arriveerden, zijn zij samengevoegd tot een 

 
290 Schlothauer 2017 (zie noot 12), pp. 46-56. In dit artikel bespreekt Schlothauer een aantal eeuwenoude 

verenornamenten uit het Amazone-gebied die verkeerd zijn gereconstrueerd. Het betreft hier objecten uit de 

collecties van het Musée du quai Branly (Parijs), Musées royaux d’art et d’histoire (Brussel), Musée d’Artillerie 

(Draguignan) en de etnologische verzameling van de Universiteit Göttingen. 
291 Schlothauer 2017 (zie noot 12), pp. 48-51. 
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mantel zoals die destijds door de Europese adel werd gedragen.292 In de zeventiende eeuw maakten 

de aan elkaar genaaide verencape en tooi van de Tupinambá dan ook deel uit van de Franse 

koninklijke collectie.293           

 De Zeeuwse tooien behoren dus tot een groter fenomeen van Zuid-Amerikaanse 

verenornamenten die destijds in Europa verkeerd werden geïnterpreteerd en gereconstrueerd. Dit 

fenomeen komt met name terug bij verenornamenten van voor 1900.294 Dit omdat in vergelijking 

met de veelvoud aan twintig-eeuwse antropologische en etnografische rapporten oudere bronnen 

schaars zijn. Dit betekent dat zowel nu als destijds in de achttiende eeuw de Europese kennis over 

eeuwenoude verentooien schaars was.295 Wat dat betreft moet men mild zijn voor de verzamelaars 

van het Zeeuws Genootschap. Want hoe zet iemand een Guyaanse verentooi in elkaar zonder 

voorbeeld? Ironisch genoeg worden hiermee ook Hartsincks woorden gelogenstraft dat verentooien 

niet meer zouden zijn dan ‘een soort van Mutsen of Paruiken van veel verwige Pluimen, waar mede 

zy [de Guyaanse indianen] hun Hoofd bedekken’.296 Het feit dat men bij het Zeeuws Genootschap er 

niet in slaagde om de Guyaanse verentooien correct te reconstrueren toont aan hoe complex deze 

objecten in werkelijkheid waren. Met als gevolg dat, zo heeft dit onderzoek aangetoond, G2348, 

G2350 en G2351A en B eeuwenlang het resultaat waren van een Europese make-over. Dat de tooien 

eeuwenlang in een nieuw jasje door het leven gingen, blijkt overigens ook uit het al eerder gemelde 

gegeven dat G2351 zowel in de oudste catalogus van het Zeeuws Genootschap, die van Lafont uit 

1818, als wel in de daarop volgende catalogi uit 1861 en 1890 wordt beschreven als zijnde één 

indianenmuts.297 Men spreekt dus in enkelvoud in plaats van in meervoud. Dit duidt erop dat er nooit 

sprake was van G2351A en B maar enkel van G2351.       

 Bij dit scriptieonderzoek werden ook een aantal aanpassingen gevonden aan het 

oorspronkelijke uiterlijk van G2348, G2350 en G2351A en B die niet plaatsvonden op het moment dat 

de tooien in Zeeland voor het eerst weer in elkaar werden gezet. In plaats daarvan moeten deze 

aanpassingen plaats hebben gevonden in de decennia die volgden nadat alle vier de tooien in het 

bezit waren van het Zeeuws Genootschap. Het gaat hier om de verwisseling van een deel van de 

arastaartveren van G2348, G2350 en G2351B. Deze verwisseling kon uiteraard pas plaatsvinden 

nadat alle drie de tooien in het bezit waren van het Zeeuws Genootschap. Als laatste van de drie 

werd G2348 in 1817 geschonken aan het Genootschap dus kunnen in theorie vanaf dit jaar de 

 
292 Idem. 
293 Idem. 
294 Idem. 
295 A. Schlothauer, Ein Feder-Hut der Warrau (Surinam oder Guayana) und eine Reise durch Europa (fünf Länder 

und vier Sprachen), 2010, <https://www.about-africa.de/diverses-unsortiertes/543-feder-hut-der-warrau-

surinam-oder-guayana> (geraadpleegd op 5 januari 2018) 
296 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 10. 
297 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 en 160. 
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staartveren van de tooien met elkaar zijn verwisseld. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de veren 

van G2348, G2350 en G2351B direct in 1817 met elkaar zijn verwisseld aangezien ze al die jaren 

daarvoor in tact werden gehouden. Het is daarom waarschijnlijker dat de verenverwisseling decennia 

of eeuwen later plaatsvond op een moment dat de Guyaanse verentooien en de bijbehorende kennis 

erover in de vergetelheid waren geraakt. Wellicht dat tijdens een schoonmaakbeurt de staartveren 

van de tooien zijn losgemaakt en na afloop met elkaar zijn verwisseld.    

 Tot slot is er nog een derde categorie van meest recente aanpassingen. Dit betreft de 

nieuwere touwtjes en het plakband die werden aangetroffen bij G2348, G2350 en G2351A en B. Bij 

het Zeeuws Museum en het Genootschap kon men niet aangeven door wie en wanneer de 

toevoeging van deze elementen gedaan zou kunnen zijn.      

 

Afb. 121. 71.1917.3.83 (maker onbekend), een uit vier oorspronkelijk losse objecten bestaande mantel 

waaronder een verencape en verentooi afkomstig van de Tupinambá, zestiende eeuw, gebruikt materiaal 

onder andere katoen, ibisveren en parels, 107 x 118 x 10 cm, Musée du quai Branly, Parijs. Foto: Musée du quai 

Branly. 
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Dat de Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap zeer waarschijnlijk uit losse onderdelen 

bestonden maakt het moeilijk om deze tooien precies te dateren. Schlothauer geeft in zijn rapport 

aan dat de verschillende onderdelen van een achttiende-eeuwse tooi werden gerecycled en daardoor 

uit verschillende jaren of zelfs decennia konden stammen.298 Het was bijvoorbeeld mogelijk dat de 

touwen met vogelveren van de ene generatie op de andere overgingen. Volgens Schlothauer 

verschillen Guyaanse verenornamenten binnen twee tot drie generaties nauwelijks van elkaar. In het 

geval van de Zeeuwse tooien is hij er vanuit gegaan dat de makers van deze tooien maximaal vijftig 

tot tachtig jaren oud zijn geworden. Gegeven dat de verentooien respectievelijk in 1776 en 1817 aan 

het Zeeuws Genootschap zijn geschonken, geeft dat voor G2350 en G2351A en B een dateringskader 

dat grofweg van 1725 tot 1776 loopt en in het geval van G2348 van 1750 tot 1817.299 Dit is zeer 

bijzonder aangezien er wereldwijd zeer weinig musea zijn met Guyaanse verenornamenten die 

stammen uit de achttiende eeuw.300 Binnen de Collectie Nederland is het Zeeuws Museum zover 

bekend zelfs het enige museum met achttiende-eeuwse verentooien.301 Het merendeel van de 

wereldwijd in musea bewaard gebleven Guyaanse tooien stamt uit de negentiende en twintigste 

eeuw.   

De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie is waarvandaan en van welke stam(men) de Zeeuwse 

tooien afkomstig zijn. Los van de schenkingsgegevens heeft de bestudering van G2348, G2350 en 

G2351A en B bevestigd dat dit inderdaad vier Guyaanse tooien zijn. De vier tooien delen cruciale 

kenmerken met elkaar die ook terugkomen bij de door De Goeje (1906), Farabee (1918 en 1924) en 

met name Roth (1924) aangehaalde tooien afkomstig van Guyaanse stammen. Denk aan de manier 

waarop de manden van G2348, G2350 en G2351A en B zijn gevlochten en hoe de verentouwen aan 

deze manden zijn bevestigd.          

 Maar kunnen de tooien ook aan een specifieke Guyaanse stam worden toegeschreven? In 

het geval van G2348 zijn hier wel aanwijzingen voor gevonden. Aanwijzingen die in een andere 

richting wijzen dan de huidige toeschrijving van deze verentooi aan de Wayana. Sommige van de 

vormen die met zwarte zwerf op het houten kruis van deze tooi zijn geschilderd, doen namelijk 

denken aan de lichaamsschilderingen van de Arawak. Tegelijkertijd doen de ruitpatronen op dit kruis 

weer denken aan de beeldtaal van de Warrau. Ook de op de krokodillen gelijkende koppen aan beide 

uiteindes van de dwarsbalk, kunnen geassiocieerd worden met de Warrau. Dit omdat bij deze stam 

de gaves van de regensjaman worden vergeleken met de magische krachten van krokodillen. Op deze 

 
298 Zie rapport Schlothauer.  
299 Idem. 
300 Schlothauer 2010 (zie noot 238).  
301 Tot deze conclusie is gekomen na het uitgebreid doorzoeken van de collecties van het Museum 

Volkenkunde, Tropenmuseum, Wereldmuseum, het Museon en de collecties van alle musea die zijn verbonden 

aan de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland.  
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manier zou G2348 eventueel kunnen zijn ingezet bij een regendansceremonie van de Warrau. Echter, 

dit is een al te voorbarige conclusie aangezien er dus ook nog de Arawak-associatie is.   

 Dat het precies de Arawak en Warrau zijn die in aanmerking komen voor G2348 lijkt geen 

toeval te zijn. Eind achttiende eeuw leefden deze stammen al voor langere tijd naast elkaar aan de 

Guyaanse kust ten oosten van de monding van de Orinoco.302 Nu werd het eerder al duidelijk dat 

naburige Guyaanse stammen elkaars ceremonies bezochten en dat de gaststam daarbij 

verantwoordelijk kon zijn voor de productie van de verenornamenten. Een dergelijke traditie kan 

leiden tot een vermenging van culturele gebruiken. G2348 lijkt hiervoor het tastbare bewijs te zijn 

aangezien de verentooi zowel elementen van de Arawak als de Warrau in zich heeft. Tegelijkertijd 

moet een vergelijking van deze tooi met andere Guyaanse tooien in hoofdstuk vijf verder uitwijzen in 

hoeverre deze associaties met de Arawak en Warrau daadwerkelijk kloppen en in hoeverre de 

huidige toeschrijving van G2348 aan de Wayana wel of niet juist is.     

 Voor G2350 is het de vraag of de twee houten staafjes aan de achterkant van de tooi als 

bewijsmateriaal voor een stamtoeschrijving kunnen dienen. De staafjes kunnen namelijk gebruikt zijn 

voor een schering-en-inslagweeftechniek die Roth (1924) typerend noemt voor de Arawak, Carib en 

Warrau.  De bovenste band van G2350 zou met behulp van deze weeftechniek gemaakt kunnen zijn. 

Schlothauer vermoedt echter dat deze band van een jutezak afkomstig is en daarmee van Europese 

makelij is. Wel geeft de expert in zijn rapport aan dat de mandvorm van G2350 overeenkomt met  

verenkronen van de Akawaio, Arawak en Carib.303 De vergelijking van G2350 met andere Guyaanse 

verentooien in hoofdstuk vijf moet uitwijzen in hoeverre dit correct is.     

 Wat betreft G2351A komen de stammen in aanmerking die zich destijds aan of in de buurt 

van de Guyaanse kust bevonden, te weten de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau. Dit omdat in deze 

tooi veren van de rode ibis zijn verwerkt. Deze vogel bevindt zich van oudsher voornamelijk aan de 

noordkust van Zuid-Amerika.         

 Vanwege kenmerken als het vlechtwerk en de verentouwen is het duidelijk dat G2351B een 

Guyaanse tooi is. Er zijn bij de bestudering van deze tooi echter geen aanwijzingen gevonden die naar 

een specifieke stam wijzen. Schlothauer houdt het erop dat deze tooi zowel van de Akawaio, Arawak, 

Carib als de Warrau afkomstig kan zijn.304 De vergelijking van G2351B met andere Guyaanse 

verentooien in hoofdstuk vijf moet hier meer duidelijkheid over bieden.     

Tot slot moet wat betreft de analyse van G2348, G2350 en G2351 nog iets worden gezegd over de 

vogelveren die in deze tooien zijn verwerkt. De hoop was dat voor ieder van de tooien kon worden 

 
302 Zie rapport Schlothauer. 
303 Idem.  
304 Idem.  
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vastgesteld welke veren van welke vogels waren gebruikt. Daarbij was de verwachting dat de 

determinatie van de desbetreffende vogelsoorten ons meer kon vertellen over de herkomst, functie 

en ook de eventuele spirituele betekenis van de Zeeuwse tooien. Dit laatste zou dan in lijn zijn met 

het eerdergenoemde onderzoek uit de jaren tachtig en negentig van Calil Zarur naar de 

verenornamenten van de Bororo. Deze antropoloog nam de vogelveren als uitgangspunt om 

vervolgens te illustreren welke belangrijke plek met name de harpijadelaar en de ara innamen in de 

legendes van de Bororo. De hoop was dat zoiets ook mogelijk was voor de Zeeuwse tooien. 

Bovenstaande analyse van de tooien wees echter uit dat die hoop een illusie bleek te zijn. Ten eerste 

omdat het voor de groep van ingeschakelde ornithologen simpelweg onmogelijk was om alle 

vogelsoorten vast te stellen die gebruikt waren voor de vier tooien. Daarvoor was een groot deel van 

de aangetroffen vogelveren simpelweg te versleten. Alleen van de veren van de groenvleugelara, 

geelvleugelara, Amazonepapegaai, rode ibis en oropendola kan met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid worden gezegd dat deze verwerkt zijn in G2348, G2350, G2351A en G2351B. Dit is 

echter te weinig informatie om te kunnen koppelen aan specifieke stammen en hun legendes. De 

araveren kunnen worden geassocieerd met mythes over Vader Zon, maar deze mythes komen dus bij 

zeer veel inheemse stammen in het Amazonia-gebied voor. Heel concreet wordt dit dus niet. Niet zo 

concreet bijvoorbeeld als wanneer bij één van de Zeeuwse tooien van onder naar boven de veren van 

de hokko, toekan en harpijadelaar waren aangetroffen. Dan was deze verentooi waarschijnlijk 

afkomstig van de Waiwai aangezien in hun ceremonies en mythes de hokko, toekan en harpijadelaar 

centraal staan.305 Maar voor de bij dit onderzoek vastgestelde vogelsoorten kunnen geen specifieke 

(stam)mythes worden gevonden.         

 Achteraf beredeneerd was het misschien bij voorbaat überhaupt wel een onmogelijke missie, 

de voor deze scriptie toegepaste determinatiestrategie. Als antropoloog verdiepte Calil Zarur zich 

allereerst in de vogelmythes van de Bororo om pas daarna te kunnen achterhalen hoe deze mythes 

tot uiting kwamen in de verenornamenten van de Bororo. Deze mythes en rituelen konden nogal 

specifiek zijn door zich bijvoorbeeld verhouden tot de oost-westindeling van het desbetreffende 

Bororo-dorp. Wanneer Calil Zarur deze dorpscultuur van de Bororo niet allereerst had bestudeerd 

maar zich enkel had gefocust op de tooien met daarin de veren van de harpijadelaar en 

groenvleugelara, dan had zij nooit kunnen bevroeden dat deze veren in verband stonden met de 

oost-westindeling van het Bororo-dorp. Deze omgekeerde weg is met dit onderzoek wel geprobeerd 

te bewandelen voor G2348, G2350 en G2351A en B, maar dit blijkt dus een doodlopende weg te zijn. 

Kennis van de legendes en mythes van een bepaalde inheemse stam kan ons helpen de vogelveren in 

een bepaalde tooi te herkennen die typerend zijn voor deze stam. Deze legendes en mythes kunnen 

 
305 Howard 1991 (zie noot 60), pp. 66-68. 
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ons vervolgens helpen uit te leggen wat de betekenis en functie van deze tooi is. Maar andersom zijn 

deze stamlegendes en mythes dus niet direct te achterhalen enkel op basis van de in een tooi 

aangetroffen veren van bepaalde vogelsoorten. Dat is wat dit scriptieonderzoek onbedoeld heeft 

aangetoond.   

 

Hoofdstuk 3: het Zeeuws Genootschap en haar schenkers 

In dit tweede hoofdstuk staat het Zeeuws Genootschap centraal en zij die G2348, G2350, G2351A en 

G2351B schonken aan dit genootschap. Het bestuderen van de achtergronden van de heren Tjeenk, 

Louijssen en Hugenholtz als wel hun schenkingen van de verentooien moet leiden tot een beter 

begrip van hoe de tooien ooit vanuit Nederlands-Guyana naar Zeeland zijn gekomen. Op deze manier 

wordt meer duidelijk over de herkomst van de Zeeuwse tooien, wat het centrale onderzoeksdoel is 

van deze scriptie. Daarbij werpt zich ook meteen de vraag op waarom en met welk doel deze tooien 

ooit de Atlantische Oceaan zijn overgestoken. Om hier een antwoord op te krijgen moet eerst 

worden stilgestaan bij het instituut dat uiteindelijk in bezit kwam van G2348, G2350 en G2351A en B, 

te weten het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.     

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen                      

Het Zeeuws Genootschap vond zijn oorsprong in de Franse Leessociëteit die in 1765 werd opgericht 

te Vlissingen. Deze club bestond uit een twaalftal personen die ‘waren genegen tot het leezen der 

Fransche tijd-schriften en van sommige geleerde werken in die taal, [en] besloten tot een 

maandelijksche bijeenkomst, om daar in met malkanderen te beraadslagen, welke schriften men zou 

goedkeuren om gelezen en overwogen te worden.’306 Onder dit twaalftal was de in 1765 naar 

Vlissingen gekomen predikant Justus Tjeenk, een van de drie schenkers van een verentooi aan het 

Zeeuws Genootschap (afb. 122). Geïnspireerd door Tjeenk kwam bij de leesclub de gedachte op om 

zich niet langer enkel bezig te houden met de Franse taal en cultuur, maar om een genootschap op te 

richten dat ‘diende tot bevestiging van den geopenbaarden Godsdienst, volmaking der 

regeringswijze, beschaving der vaderlandsche letterkunde, opheldering der geschiedenissen van land 

en kerk, voortzetting van allerleye kunsten en wetenschappen, bijvoorbeeld van de genees-, heel-, 

sterre-, bouw-, en werktuigkunde, zeevaart koophandel en landbouw.’307 Daarbij diende de in 1752 in 

Haarlem opgerichte Hollandse Maatschappij der Wetenschappen als het grote voorbeeld voor de 

Zeeuwen. En dus zo geschiedde het: in 1767 werd te Vlissingen een wetenschappelijk genootschap 

 
306 G. Ploos van Amstel, ‘Cornelis Ploos van Amstel en de eerste jaren van het Genootschap’, Archief 1981:94, p. 

185.  
307 Ploos van Amstel 1981 (zie noot 306), pp. 185-186. 
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opgericht.308 Dit genootschap kreeg in 1769 vervolgens zijn definitieve naam toen het zich door de 

Staten van Zeeland liet noemen tot het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.309 

Het Genootschap liet in haar wetten de volgende doelstelling vastleggen:  ‘Den alleen wijzen God op 

’t hoogst te verheerlijken, het gantsche menschdom en voornaamlijk den Landgenooten voordeelig 

te weezen, en allerleye nuttige kunsten en wetenschappen voort te planten, zal het voornaam 

doelwit van dit Genootschap blijven.’310        

 Over bovenstaande doelstelling kunnen een aantal dingen worden gezegd. Zo combineert de 

doelstelling het ideaal van het christendom met het Verlichtingsideaal, waarbij laatstgenoemde in 

dienst stond van eerstgenoemde. Het was dan ook geen zuivere maar religieus-geïnspireerde 

wetenschap die de leden van het Zeeuws Genootschap bedreven. Ontdekkingen en beschrijvingen 

van de natuur waren in essentie beschrijvingen van Gods wonderen.311 Iets dat zeker ook gold voor 

de exotische naturalia en rariteiten. Unieke voorwerpen als bloedkoraal, reuzenradijzen en 

Egyptische mummies waren bij uitstek de wonderen van God. In de achttiende eeuw ging het dan 

ook hard met de exotische verzamelingen van zowel het Zeeuwse Genootschap als die van 

particuliere Zeeuwse verzamelaars. Van 1771 tot 1801 groeide het kabinet ‘natuurlijke 

zeldzaamheden’ van het Zeeuws Genootschap naar 118 collectie-onderdelen.312   

 Veel van de exotische objecten waren afkomstig uit Oost- en West-Indië, iets wat uiteraard 

ook gold voor de vier aan het Zeeuws Genootschap geschonken verentooien. Dat de exotische 

voorwerpen voornamelijk uit deze gebieden kwamen komt omdat het merendeel van de Zeeuwse 

handelaren en regenten zakelijke belangen had in de beide Indiën. Illustratief hiervoor is de lijst van 

dertig Zeeuwse, achttiende-eeuwse verzamelaars die Huib Zuidervaart (2002) heeft opgenomen in 

zijn artikel over de Zeeuwse rariteitenkabinetten.313 Negen van hen waren werkzaam als 

bewindhebber van de in Middelburg gevestigde Verenigde Oost-Indische Compagnie, West-Indische 

Compagnie of Middelburgse Commercie Compagnie. Overigens nam in het geval van het Zeeuws 

Genootschap vanaf 1801 de interesse naar exotische voorwerpen, mede door financiële problemen, 

geleidelijk af.314 Zo wees men het aanbod van de Zeeuwse verzamelaar Martinus Slabber af om zijn 

veelgeroemde collectie van meer dan vierhonderd Oost- en West-Indische vogels voor een 

bescheiden som geld over te nemen.315                                

 
308 W.W. Mijnhardt, ‘Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen 1765-1794’, Archief 1985:98, pp. 5-6. 
309 Ploos van Amstel (zie noot 306), p. 186.  
310 Idem.  
311 Zuidervaart 2002 (zie noot 69), p. 157. 
312 Zuidervaart 2002 (zie noot 69), p. 161. 
313 Zuidervaart 2002 (zie noot 69), p. 168. 
314 Zuidervaart 2002 (zie noot 69), pp. 166-167. 
315 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 64. 
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Er kan van worden uitgegaan dat de vier verentooien aan het Zeeuws Genootschap werden 

geschonken vanwege hun exotische waarde en dat zij daarmee dus wellicht ook appelleerden aan de 

wonderen van God. Maar het is interessant om te kijken of er nog andere redenen waren waarom 

deze tooien werden verzameld. In de achttiende eeuw ontstond in Frankrijk binnen progressieve 

kringen een ideologie rondom de wilde indiaan. Het is met name de filosoof Jean-Jacques Rousseau 

die een lans brak voor wildheid als alternatief voor de misstanden in de Europese beschaving.316 Het 

beeld van de ‘goede wilde’, van de nog onbedorven en goudeerlijke inboorling, werd politiek 

uitgemunt om te dienen als protest tegen de decadentie en corruptie van de Franse koningen en 

aristocratie. Dit gecultiveerde beeld vond ook zijn weg naar de Republiek. Zo schreef de 

koopmanszoon Pieter Groen, die in de periode 1792-94 door Berbice, Demerary, Essequibo en 

Suriname reisde, in zijn reisdagboek het volgende: ‘De wonderlijke manier van hoe zij leven [de 

Guyaanse indianen die Groen had ontmoet, zijnde de Akawaio, Carib en Warrau], is niet te 

beschrijven. Maar ik denk voor mij dat ze veel gelukkiger zijn dan onze Europese volken.’317 

 Dergelijke denkbeelden over de inheemse Amerikanen zijn tijdens dit onderzoek niet 

teruggevonden in de archieven van het Zeeuws Genootschap. Men vindt in de inventarissen alleen de 

van indianen afkomstige objecten. Naast de tooien gaat het hier om houten wapentuigen, een boog 

en koker met vergiftigde pijlen, een beurs, een woontent compleet met huisraad en gereedschappen, 

een pijp en een stuk vogelhuid van de toekan.318 Deze objecten en niet de indiaan zelf leken centraal 

voor het Zeeuws Genootschap centraal te staan. Er is in ieder geval geen enkele correspondentie 

gevonden in de archieven die wijst op enige antropologische belangstelling. Veelzeggend wat dat 

betreft zijn ook de prijsvragen die in de loop der decennia door het Zeeuws Genootschap werden 

gepubliceerd en die vaak de basis vormden van de wetenschappelijke verhandelingen die het 

Genootschap ieder jaar publiceerde. Van de in totaal 129 gepubliceerde prijsvragen en de 334 

ongepubliceerde conceptprijsvragen van het Genootschap in de periode 1769-1860  handelen 

veertien van deze vragen over West-Indië (zie bijlagen). Van deze vragen over West-Indië heeft geen 

enkele de indianen als onderwerp. Dit ook omdat in de vraagstelling niet een antropologisch maar 

economisch, politiek of religieus perspectief domineert. Voorbeelden hiervan zijn vragen als ‘Welke 

zijn de Ziekten en Kwaalen der Negers in de Nederlandsche Volksplantingen in de West-Indien?’, 

‘Hoedanig behoorde de schikking te wezen, naar welke de hervormde godsdienst in onze colonien 

het allergewenscht, spoedigst, en met de meeste stichting, zoude konnen voortgeplant en uitgebreid 

worden?’ en ‘Hoedanig behoorde de regeeringsform in onze colonien te wezen waar uit, zoo de 

 
316 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 44. 
317 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 105. 
318 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 134, 139, 154, 155 en 160. 
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colonisten als de ingezetenen der zeven vrije landen, het meeste voordeel hadden te wachten?’.319 

De indianen zijn de grote afwezigen in deze vragen.      

 Hooguit kan het zo zijn dat bij het Zeeuws Genootschap enkel binnenskamers over de 

inheems bevolking van Zuid-Amerika werd gesproken. Een kleine aanwijzing hiervoor is het gegeven 

dat Jan Jacob Hartsinck van 1770 tot 1779 een directeur was van het Zeeuws Genootschap.320 Deze 

Hartsinck was de auteur van het tweedelige werk Beschryving van Guiana of de Wilde Kust, in Zuid-

America (1770). Deze boeken behandelen bij hun koloniale geschiedschrijving van Nederlands-

Guyana ook vrij uitvoerig de verschillende inheemse stammen waarmee de kolonisten in aanraking 

kwamen en maken daarom ook deel uit van de onderzoeksliteratuur van dit artikel. Tegelijkertijd 

moeten Hartsincks opmerkingen over de Zuid-Amerikaanse stammen met een tikkeltje zout worden 

genomen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘En is ‘er byna niets belachelyker te zien dan een Indiaan, die 

met een Vederen Muts, voor het overige gantfch naakt, echter grootfsch op zijn’ opfchik, den Grond 

ftaat te fpitten.’321 In dit citaat klinkt zowel de Europese nieuwsgierigheid als scepsis voor ‘de indiaan’ 

en in dit geval ook voor zijn verentooi door. Tegelijkertijd bevat Hartsincks observatie wel degelijk 

een kern van waarheid. Roth (1924) schrijft namelijk over de indianen aan de Orinnoco dat zij tijdens 

het werken in het veld tooien droegen ter bescherming tegen de zon en regen.322          

 Met betrekking tot het Zeeuws Genootschap is het aannemelijk dat directeuren en leden van 

dit genootschap op de hoogte waren van het werk van Hartsinck. Zo was er in 1842 de oproep van 

het Zeeuws Genootschap aan zijn leden om een verhandeling te schrijven over ‘de geschiedenis van 

de Volksplantingen, door de Zeeuwen aangelegd en veroverd op de Kust van Guiana, als aan Rio-

Essequibo, Berbice, Suriname en de daaromstreeks gelegene Eilanden, St. Eustastius, Tobago, enz.’323 

Benadrukt werd dat de verhandeling idealiter nieuw, eigen materiaal moest bevatten in plaats van 

gebaseerd op de al bestaande bronnen zoals bijvoorbeeld Hartsinck. Daarbij is het veelzeggend waar 

het Zeeuws Genootschap graag de nadruk op wilde hebben in de te schrijven verhandelingen. Men 

was geïnteresseerd ‘vooral met betrekking tot de wijze, waarop zij [de Zeeuwse kolonisten] daarbij 

zijn te werk gegaan, zoo in het uitgeven van Gronden en het aanleggen van Plantagien, als in het 

doen bewerken daarvan, hetzij door Slaven, hetzij door vrije handen; waarbij ook moet vermeld 

worden dat geen, wat als instelling, of als plaatselijke benaming, den stempel van Zeeuwsche 

herkomst draagt.’324 Ook in 1842 leek de indiaan dus nog steeds de grote afwezige bij het Zeeuws 

Genootschap. Overigens werd de gewenste verhandeling nooit geschreven. In 1845 en 1848 

 
319 Trimpe Burger-Mekking 2002 (zie noot 68), pp. 71-259.  
320 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 61, 119 en 121. 
321 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 11. 
322 Roth 1924 (zie noot 17), p. 428. 
323 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 82. 
324 Idem. 
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herhaalde het Zeeuws Genootschap zijn oproep, in het jaarprogramma van 1851 kwam deze niet 

meer voor.325            

 Als conclusie nu valt niet te ontkomen aan de relatie die kan worden gelegd tussen de in 

hoofdstuk één geconstateerde foutieve reconstructies van G2348, G2350 en G2351A en B en de 

oppervlakkige kennis van het Zeeuws Genootschap aangaande de inheemse bevolking van Zuid-

Amerika zoals hierboven beschreven. Nu is hier uiteraard geen sprake van een causaal verband, maar 

de associatie an sich kan niet worden ontkend.    

                                                                         
Afb. 122. Herman Frederik van Hengel, Portret van Justus Tjeenk (1730-82), 1756, olieverf op doek, 84 x 69 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: Rijksmuseum. 

 
325 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 82. 
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De schenkers                                

In een poging te achterhalen hoe de schenkers in het bezit zijn gekomen van G2348, G2350 en 

G2351A en B is uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Met name zijn hiervoor de archieven van het 

Zeeuws Genootschap  en de Middelburgse Commercie Compagnie doorgespit. Deze in 1720 

opgerichte handelsorganisatie was in de achttiende en begin negentiende eeuw samen met de WIC 

de grote motor achter de trans-Atlantische driehoekshandel tussen Nederland, Afrika en Zuid-

Amerika. In opdracht van de MCC voerden tientallen schepen volgeladen met Afrikaanse slaven naar 

de kolonies van Nederlands-Guyana. Vanwege deze bestemming en vanwege het feit dat de MCC een 

Zeeuwse organisatie was waar veel lokale handelaren en regenten bij betrokken waren, waaronder 

twee van onze schenkers, is het archief van deze organisatie onder de loep genomen. Dit leidde tot 

de vondst van een aantal aanwijzingen op basis waarvan voor elk van de vier verentooien een 

scenario is geschreven dat de meest aannemelijke verklaring geeft voor hoe de tooien in het bezit 

van de Zeeuwse schenkers zijn gekomen. De termen ‘scenario’ en ‘meest aannemelijke’ zijn hier 

bewust gebruikt om redenen van nuance en voorzichtigheid. Het archiefonderzoek heeft namelijk 

niet geleid tot de waarheid of tot een volledig geverifieerde hypothese. Daarvoor is de gevonden 

informatie te beperkt en laat zij teveel ruimte voor onzekerheid. Maar deze archiefvondsten zijn wel 

dusdanig waardevol dat zij voor alle vier de tooien tot een scenario hebben geleid. Deze scenario’s 

zijn belangrijk aangezien zij ons meer vertellen over de herkomst van de Zeeuwse verentooien.  

Justus Tjeenk 

Justus Tjeenk schonk het Zeeuws Genootschap op 30 april 1776 ‘ene muts voorheen door eenen 

Indiaanschen hoofden te Essequibo gedragen’.326 Deze verentooi, G2350, is niet het enige exotische 

object dat Tjeenk aan het genootschap schonk. Op 31 oktober 1775 bood hij het verlichte gezelschap 

twee stukken brood aan: het ene stuk zou uit Essequibo afkomstig zijn en gemaakt van 

cassavewortel, het andere stuk brood zou uit Batavia komen. Verder schonk Tjeenk op 29 mei 1780 

een stuk asbest of onbrandbaar Egyptisch linnen aan het Zeeuws Genootschap.327   

 Zoals al eerder beschreven had Tjeenk een groot aandeel in de totstandkoming van het 

Zeeuws Genootschap. Na de oprichting ervan functioneerde hij dan ook als de secretaris van het 

genootschap.328 In deze functie woonde Tjeenk als notulist de vergaderingen bij, hield hij toezicht op 

de financiën en ontfermde hij zich over de door leden aangeleverde verhandelingen. Tjeenk bleef 

secretaris tot aan zijn overlijden op 22 december 1782.329                               

 
326 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 13, 154, 155 en 160. 
327 Idem. 
328 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen : zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en 

heldhaftig Zeeland, Middelburg 1888-1893, p. 771. 
329 Idem.  
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Als secretaris was Tjeenk ook degene die correspondeerde met de buitenlandse correspondenten 

van het Zeeuws Genootschap.330 Zo schreef Tjeenk bijvoorbeeld veelvuldig naar Adriaan Moens die 

vanaf 1770 carrière maakte in Oost-Indië en het hier uiteindelijk zelfs schopte tot directeur-

generaal.331 Moens had een grote belangstelling voor de kunsten en wetenschappen. Moens schonk 

het Zeeuws Genootschap vele objecten waarvan de mummie die nu nog steeds te bewonderen is in 

het Zeeuws Museum het meest tot de verbeelding spreekt. 332     

 Het is echter onduidelijk met wie Tjeenk in West-Indië correspondeerde. Het volledig 

doorspitten van de archieven van het Zeeuws Genootschap heeft geen namen opgeleverd. Gelukkig 

was daar nog de handschriftencollectie van ruim 8.000 manuscripten van Zeeuwen en niet-Zeeuwen 

die wordt bewaard in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Deze collectie bevat ook veel 

handschriften van het Zeeuws Genootschap. Zo werden twee brieven aangetroffen van Maarten 

Haringman die gericht zijn aan Justus Tjeenk en die handelen over zeestromen en de navigatie van 

een schip hierin.333 In het licht van de verentooi is niet deze inhoud maar de zender van de brief 

interessant.           

 Maarten Haringman was een kapitein die binnen de admiraliteit carrière maakte. In 1763 

arriveerde hij met drie oorlogsschepen in Berbice om hier mee te helpen met het neerslaan van de 

op de kolonie uitgebarsten slavenopstand.334 Met zijn fregatten voerde de kapitein ver landinwaarts 

de Berbice op om samen met de kolonisten en de al eerder gestationeerde militairen de bezette 

plantages te ontdoen van de rebellerende slaven.335 Het interessante is dat de kolonisten hierbij hulp 

kregen van ingehuurde indianenkrijgers. Haringman vocht zij aan zij met de Akawaio en Carib tegen 

de slaven.336 Dit duurde een aantal maanden totdat Haringman door ziekte werd gedwongen om 

terug te keren naar Nederland. Hier arriveerde hij in februari 1764.337 Met de verentooi wellicht die 

hij later aan Tjeenk zou schenken, dat is natuurlijk de hypothese die zich hier opwerpt. Het is echter 

een hypothese waarvoor helaas geen verder bewijs is gevonden en waar bovendien wat haken en 

ogen aanzitten. Want waarom duurde het dan tot 1776 voordat Tjeenk de tooi aan het Zeeuws 

Genootschap schonk terwijl Haringman al in 1764 was teruggekeerd naar Zeeland en hier zijn 

nadagen sleet? Dit grote gat in de tijd is niet per se logisch en roept onzekerheden op. Tegelijkertijd is 

 
330 Mijnhardt 1985 (zie noot 308), p. 27.  
331 ‘Brief van Adriaan Moens (1728-1792) aan Justus Tjeenk (1730-1782)’, in handschriftencollectie Zeeuwse 

Bibliotheek, 1779. 
332 ‘Volkenkundig voorwerpen’, <https://kzgw.nl/collecties/volkenkundige-voorwerpen/> (geraadpleegd op 6 

augustus 2017)   
333 ‘Memories over de zeevaart. Met twee afschriften van brieven aan J. Ermerins en J. Tjeenk van het Zeewsch 

Genootschap der Wetenschappen’, 1773.  
334 J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen, deel 5, Haarlem 1858, p. 367.  
335 Hartsinck 1770 (zie noot 7), pp. 450-491. 
336 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 431. 
337 De Jonge 1858 (zie noot 334), p. 370.  
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Haringman de enige persoon die op basis van dit onderzoek aan Tjeenk kan worden gekoppeld en 

vandaar dat hij een prominente rol vervult in dit scenario.      

 Toch moet naast Haringman nog een andere naam worden genoemd, namelijk die van de 

Zeeuw Johan Splinter Stavorinus. Deze Stavorinus diende als luitenant onder Haringman tijdens de 

slavenopstand in Berbice.338 Hierna ging hij als kapitein in dienst van de VOC en schreef hij twee 

bekende reisbeschrijvingen over zijn reizen naar Oost-Indië die hij maakte in de periodes 1768-1771 

en 1774-1778.339 Stavorinus culturele en wetenschappelijke interesse blijkt verder uit het gegeven 

dat hij lid was van het Zeeuws Genootschap.340 Gezien zijn verblijf in Berbice maakt hem dit een 

potentiële kandidaat wat betreft de tooi van Tjeenk. Helaas bracht dit onderzoek geen connectie aan 

het licht tussen Tjeenk en Stavorinus. Zowel in de archieven van het Zeeuws Genootschap als in de 

handschriftencollectie werd geen correspondentie gevonden tussen Tjeenk en Stavorinus.   

Abraham Louijssen  

Aan het Zeeuws Genootschap schonk Abraham Louijssen op 25 december 1776 een zeer origineel 

kerstcadeau, namelijk ‘een indiaanse pijp en muts van dezelfden landaart’.341 Om meer te weten te 

komen over deze schenking van G2351A en B is het belangrijk om inzicht te krijgen in het leven van 

de schenker.            

 In zijn Levensberichten van Zeeuwen (1888-1893) schrijft biograaf Frederik Nagtglas dat 

Abraham Louijssen in februari 1741 werd geboren uit het huwelijk van Johannes Louijssen en Neeltje 

Tange.342 Deze Johannes Louijssen werd in 1785 aangesteld als een van de vele directeuren van het 

Zeeuws Genootschap.343 De directeuren droegen financieel bij aan het genootschap, terwijl de leden 

van het genootschap met hun verhandelingen verantwoordelijk waren voor de wetenschappelijke 

bijdrages. Abraham Louijssen was geen lid noch directeur van het Zeeuws Genootschap.344 Dit is 

enigszins speculatief maar het lijkt erop dat zijn band met het Zeeuws Genootschap minder hecht 

was dan dat bij zijn vader het geval was. Het is niet voor niets dat het genootschap in de vergadering 

van 30 juli 1793 stilstaat bij het recente overlijden van Johannes Louijssen.345 Net als zijn zoon schonk 

Louijssen sr. als directeur een aantal exotische objecten (Afrikaanse schoortjes, rood koraal uit 

 
338 De Jonge 1858 (zie noot 334), p. 367. 
339 Idem. 
340 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 234. 
341 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 en 160. 
342 Nagtglas 1888-93 (zie noot 328), pp. 96-97.  
343 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 119. 
344 Tot deze conclusie is gekomen aangezien de naam van Louijssen nergens prijkt op de ledenlijsten van het 

Zeeuws Genootschap. Daarnaast noteert de catalogus uit 1861 bij zijn schenking enkel Abraham Louijssens 

naam, terwijl bij veel andere schenkers wel wordt vermeld of zij directeur of lid van het Zeeuws Genootschap 

zijn of waren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Louijssen behoorde tot de groep van schenkers die geen 

lid of directeur waren van het Zeeuws Genootschap.  
345 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 235. 


