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Angola) aan het Zeeuws Genootschap.346 Dat Johannes Louijssen door het genootschap enige kennis 

van het exotische werd toegedicht blijkt uit het feit dat hij gevraagd werd om deel te nemen aan de 

jury die moest oordelen over de binnengekomen antwoorden op de door het genootschap 

uitgeschreven prijsvraag ‘Welke zijn de Ziekten en Kwaalen der Negers in de Nederlandsche 

Volkplantingen in de West-Indien? (…)’. Maar Louijssen bedankte vervolgens voor deze eer omdat hij 

als niet-medicus geen verstand had van ziektes.347      

 Niet als dokter maar wel als koopman moet Johannes Louijssen verstand hebben gehad van 

de Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika. Louijssen richtte namelijk het handelskantoor Johannes 

Louijssen & Zoon op en waarvan ook, zoals de titel al impliceert, Abraham Louijssen chef was.348 Dit 

handelskantoor hield zich bezig met de slavenhandel in West-Afrika en was daarmee gelieerd aan de 

in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Samen met de WIC was de MCC in 

de achttiende eeuw de grote motor achter de trans-Atlantische driehoekshandel tussen Nederland, 

Afrika en Amerika. Handelsgoederen als buskruit, vuurstenen en met name textiel uit Frankrijk, 

Engeland en Nederlands-Indië werden vanuit Vlissingen verscheept naar de kust van Guinee en 

Angola om hier te worden verkocht voor Afrikaanse mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Zij 

werden vervolgens als slaven vervoerd naar de plantages in Nederlands-Guyana. Volgeladen met 

koffie, suiker en katoen reisden deze schepen dan weer terug naar Nederland.349 Maar zouden zich 

behalve koffie en suiker aan boord van één van deze schepen ook twee verentooien hebben 

bevonden?            

 Het is het meest voor de hand liggend dat Abraham Louijssen G2351A en B heeft verkregen 

via zijn trans-Atlantische handel. Het ging de MCC voornamelijk om de katoen, koffie, suiker en tabak 

maar tegelijkertijd brachten hun schepen soms ook meer unieke, exotische voorwerpen mee terug 

vanuit Afrika en Amerika. Dit kwam mede omdat het de kapitein en stuurlieden van een MCC-schip 

vrijstond om naast de door kooplieden als Louijssen aangebrachte standaardcargo ook eigen 

goederen mee te vervoeren en te verhandelen in Afrika en Amerika.350 Handelsgoederen als kralen 

en spiegeltjes konden alhier geruild worden tegen bijvoorbeeld olifantstanden. Zo is ook het geval bij 

de tweede reis van het MCC-schip ’t Vergenoegen dat tussen mei 1788 en juli 1790 van Vlissingen 

naar Guinee en Suriname voer en weer terug. Johannes Louijssen & Zoon leverde als cargo voor dit 

schip 150 cholettes en 100 roemaals.351 Het bijgehouden boek van de retourgoederen van ’t 

Vergenoegen medlt vervolgens dat Johannes Louijssen en Zoon 12 olifantstanden, zeer waarschijnlijk 

 
346 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 234.  
347 Idem. 
348 Nagtglas 1888-93 (zie noot 328), pp. 96-97. 
349 Paesie 2014 (zie noot 71), pp. 92-93.  
350 Paesie 2014 (zie noot 71), p. 65. 
351 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1088. 
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bestemd voor de kammenmakerij van Abraham Louijssen, en een geëmballeerd pakketje goudstof 

ontving.352 Daarnaast bracht ’t Vergenoegen op zijn tweede reis voor de heer De Smit limoensap 

terug.353            

 Het schip ’t Vergenoegen is een van de vijf schepen dat door dit onderzoek gelieerd kan 

worden aan Abraham Louijssen. De andere schepen zijn de Watergeus, Blankenberger, Huis Hoorn 

en Maria. In het kader van de verentooien is de Watergeus het meest interessante schip, aangezien 

dit het enige schip is waarvan bekend is dat het destijds in Demerary en Essequibo aanmeerde. De 

schepen Huis Hoorn en Maria waren oorspronkelijk wel van plan om naar deze kolonies te varen 

maar kwamen hier nooit aan vanwege schade en een wijziging in de handelsmissie.354 De 

Blankenberger wordt genoemd in een brief van Abraham Louijssen uit 1794 waarin hij aan de MCC 

meldt dat het schip in de haven van Vlissingen is aangekomen.355 Echter, dit schip is niet terug te 

vinden op de schepenlijst van het MCC. Hooguit dat het gemeld staat tussen de overige schepen. 

Maar voor G2351A en B is dit überhaupt niet bijster interessant aangezien de Blankenberger pas in 

1794 in Vlissingen aankwam.356 Daarmee kan het schip onmogelijk de door Louijssen geschonken 

verentooien hebben meegebracht. Hetzelfde geldt voor ’t Vergenoegen dat zijn eerste trans-

Atlantische reis in 1786 maakte. Het fregat de Watergeus begon daarentegen in 1773 aan haar eerste 

reis. In december dat jaar verliet het fregat Zeeland om op 13 november 1774 te arriveren in 

Essequibo.357 Hierna deed de Watergeus ook nog Demerary aan om vervolgens op 9 juni 1775 weer 

aan te meren in Middelburg.358 Aangezien Abraham Louijssen in december 1776 G2351A en B aan 

het Zeeuws Genootschap schonk, is de Watergeus, voor zover bekend, het enige schip dat de 

verentooien naar Zeeland kan hebben vervoerd. Dat het fregat niet alleen voor slaven op pad was, 

blijkt uit een MCC-instructie voor de kapitein. Dit document meldt dat hij in Afrika behalve slaven ook 

goud, zilver, juwelen, edelstenen en parels mag aannemen.359 Een dergelijke instructie voor Amerika 

ontbreekt echter in de archiefstukken van de eerste reis van de Watergeus.     

 Interessant in de cargolijst van de Watergeus is dat hier de namen van Louijssen en Snouck 

Hurgronje worden aangetroffen. Naast Abraham Louijssen moet het hier gaan om de reder en VOC-

bewindhebber Steven Mathijs Snouck Hurgronje. Samen hadden zij het handelshuis Snouck 

 
352 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1101.3. 
353 Idem.. 
354 J. Postma en V. Enthoven, ‘Appendix 12.1:  Slave Ships Destined for Essequibo and Demerara that Did Not 

Reach Their Destination and Sold Slaves Elsewhere’, in: Riches from Atlantic Commerce: Dutch Transatlantic 

Trade and Shipping, 1585-1817, Leiden 2003, p. 458. 
355 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 78.9. 
356 Al kan het natuurlijk zijn dat het schip voor 1794 al eerder trans-Atlantische reizen had gemaakt. Dit valt niet 

uit te sluiten.  
357 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1285. 
358 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1284. 
359 Idem. 
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Hurgronje & Louijssen dat zich ook bezighield met de slavenhandel.360 Voor de eerste reis van de 

Watergeus leverden Louijssen en Snouck Hurgronje de volgende kleding en textiel aan: ‘blauwe 

guinees, Duytsche bayota, lange nicaneesen, halve bethilles sestergantyn, callewaphoe, brouwels en 

korte custas’.361 In de lijst van de retourgoederen van de Watergeus blijkt vervolgens dat Louijssen en 

Snouck Hurgronje uit Demerary en Essequibo in totaal 67 hele en 7 halve okshoofden suiker 

ontvingen.362 Verentooien worden nergens genoemd, maar dit was ook niet te verwachten. De 

archiefstukken van de Watergeus en van de andere MCC-schepen zijn documenten met een sterk 

boekhoudkundig en commercieel karakter. De vondst van een verentooi was voor de Middelburgse 

Commercie Compagnie waarschijnlijk niet relevant om in de boeken te noteren. Dit in tegenstelling 

tot een andere exotische ontdekking als het al eerder genoemde limoensap. Zoiets kon verworden 

tot een economisch product en was dus de moeite waard om te melden.    

 Toch is er in het kader van G2351A en B wel degelijk iets interessants te ontdekken in het 

scheepsarchief van de Watergeus, namelijk de connectie die er bestond tussen de heren Louijssen en 

Snouck Hurgronje en de heer Abraham de Codin. De eerdergenoemde okshoofden suiker ontvingen 

Louijssen en Snouck Hurgronje van De Codin.363 Deze was als correspondent voor de MCC vanaf 1769 

gezeteld in Demerary en vanaf 1770 in Essequibo.364 De Codin hield de MCC met name op de hoogte 

van de binnenkomst van slavenschepen in Nederlands-Guyana, de slavenprijzen en binnenlandse 

aangelegenheden. De correspondent reisde continue door het land om namens de MCC de 

desbetreffende plantagehouders te bezoeken. Deze plantages lagen ver verspreid van elkaar aan 

verschillende kreken, zijrivieren en eilanden. In een van zijn brieven benadrukt De Codin dit en vraagt 

hij de heren van de MCC dan ook om een loonsverhoging.365     

 Behalve met de MCC leek De Codin ook een aparte band te hebben met Louijssen en Snouck 

Hurgronje. Dit is niet alleen vanwege de aangeleverde suiker. De Codin trok ook een aantal 

wisselbrieven voor Louijssen en Snouck Hurgronje.366 Deze wisselbrieven waren een gebruikelijk, 

Europees betaalmiddel binnen de trans-Atlantische handel. Louijssen en Snouck Hurgronje waren 

dan ook niet de enige kooplieden voor wie De Codin wisselbrieven aanvroeg. Maar wat wel duidt op 

een bijzondere band ontwaart zich in een brief van De Codin aan de MCC uit 1774.367 In deze brief 

 
360 ‘'Hollen of stilstaan.' Een plan voor illegale slavenhandel vanuit Curaçao aan de Vlissingse firma Snouck 

Hurgronje & Louisse 5 januari 1780’, database Zee(uw)post, 

<https://www.zeeuwpost.nl/wiki/index.php/ZP_Brief_Context_00028> (geraadpleegd op 17 augustus 2017)  
361 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1288.2. 
362 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1288.3. 
363 Idem. 
364 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 58.4. 
365 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 58.3. 
366 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs 58.3, 58.4 en 1727.11. 
367 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 58.4. 
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solliciteerde de in Essequibo woonachtige De Codin naar de vrijgekomen positie van vaste MCC-

correspondent in Demerary. Het leek De Codin een eer (en financieel natuurlijk ook zeer gunstig) om 

zowel in Demerary en Essequibo als correspondent te functioneren. Dergelijke orders voor beide 

rivieren, zo geeft De Codin aan, bezigde hij momenteel al voor de heren Louijssen en Snouck 

Hurgronje. In het kader van dit onderzoek leest een dergelijk bijzinnetje als een ontboezeming. Het 

lijkt erop dat in ieder geval ten tijde van 1774 De Codin als een speciaal stromannetje fungeerde in 

Demerary en Essequibo voor Louijssen en Snouck Hurgronje.      

 Is De Codin dan ook degene die de verentooien aanleverde voor Abraham Louijssen? Helaas, 

deze vraag kan vooralsnog niet worden beantwoord. Nergens valt namelijk zoiets te lezen in de 

uitvoerige correspondentie van De Codin met de MCC die loopt van 1769 tot en met 1784, het jaar 

waarin De Codin overleed. Voor dit onderzoek is de correspondentie onderzocht van 1769 tot en met 

1777 en daarin rept De Codin met geen woord over een ontmoeting met indianen. Wat niet wil 

zeggen dat deze ontmoeting er nooit is geweest. Een dergelijke ontmoeting heeft in theorie plaats 

kunnen vinden, De Codin reisde immers over grote afstanden in Demerary en Essequibo, zonder dat 

deze volgens De Codin de moeite waard was om te noteren voor de heren van het MCC. Het 

bewijsmateriaal ontbreekt dus, dat is de enige juiste conclusie hier.     

 Naast De Codin leverde het archiefonderzoek ook nog een aantal andere kandidaten uit 

Nederlands-Guyana op die mogelijk de verentooien aan Louijssen hebben geleverd. Eén daarvan is 

Jan Willem Boddaert. Deze oud-schepen en secretaris van Goes vestigde zich in 1770 als planter in 

Essequibo.368 Daarnaast vervulde Boddaert allerlei bestuurlijke functies in de kolonie. Zo handelde 

Boddaert in Essequibo als venduemeester de verkoop af van de door Watergeus aangebrachte 

slaven.369 Terwijl hij nog rekeningen had lopen vertrok deze Boddaert in 1775 plotseling halsoverkop 

uit Essequibo; correspondent De Codin was er onaangenaam door verrast.370 De schuldeisers van 

Boddaert zouden nooit hun geld krijgen aangezien zijn schip De Westhove met een lading van 93 

balen koffie op weg naar Middelburg verongelukte.371 Als volgemachtigde nam halfbroer Kornelis van 

den Helm Boddaert de financiële gevolgen voor zijn rekening.372 Uit een brief ondertekend door 

Johannes Louijssen & Zoon blijkt dat dit handelskantoor tot de schuldeisers van Jan Willem Boddaert 

behoorde.373 Uit al dit bovenstaande blijkt dus dat er connectie bestond tussen Boddaert en Abraham 

Louijssen en deze connectie kon in theorie leiden tot de overdracht van G2351A en B. Hetzelfde geldt 

 
368 R. Paesie, ‘Verdwijning schip blijft een mysterie’, Spectrum, 18 oktober 2014, pp. 4-5 < 

http://www.paesie.nl/pdf/westhoven.pdf> (geraadpleegd op 25 augustus 2017)  
369 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs 58.3. en 1727.11. 
370 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 58.3. 
371 Paesie 2014 (zie noot 71), pp. 4-5. 
372 Idem. 
373 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 78.9. 
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voor de plantagehouders L.J.D. van Gravesteins en de heer Struijs van wie Hurgronje en Louijssen 

garantieverklaringen ontvingen.374 Echter, als bemachtiger van G2351A en B zijn zij minder sterke 

kandidaten dan Abraham de Codin. Als correspondent reisde De Codin van hot naar her en was de 

kans dat hij inheemse stammen ontmoette groter dan de plantagehouders die het merendeel van 

hun tijd op de eigen plantage vertoefden.        

 De hypothese die ten grondslag ligt aan bovenstaand scenario is het idee dat Abraham 

Louijssen G2351A en B in het bezit kreeg dankzij zijn trans-Atlantische connecties. In de verdere 

uitwerking van dit scenario blijkt dan Abraham de Codin de meest aannemelijke persoon te zijn die 

de verentooien voor Louijssen heeft bemachtigd en het fregat Watergeus het meest waarschijnlijke 

transportmiddel waarmee de tooien naar Middelburg kwamen. Een link tussen de persoon en het 

schip kan vervolgens worden gelegd omdat De Codin de MCC meerdere malen bericht over de 

aankomst van de Watergeus in Essequibo en de verkoop van de slaven van het fregat.375 Bij deze 

slavenverkoop trok De Codin ook wisselbrieven voor Hurgronje en Louijssen.376  

 Echter, bovenstaand trans-Atlantische handelsscenario is uiteraard niet het enig mogelijke 

scenario dat valt te bedenken. Het is ook mogelijk dat de uit Nederlands-Guyana afkomstige tooien 

nooit voor Louijssen bedoeld waren totdat hij deze op een veiling in Nederland kocht. Het hierboven 

beschreven trans-Atlantische handelsscenario waarbij Louijssen betrokken was kan dan de 

prullenbak in. De reden waarom er voor is gekozen om dit scenario uit te werken en niet dan van 

bijvoorbeeld het veilinghuis is simpel: voor de hypothese dat G2351A en B vanuit Nederlands-Guyana 

bij een Nederlands veilinghhuis terechtkwamen werd tijdens dit onderzoek geen bewijs gevonden, 

terwijl voor het trans-Atlantische scenario al spoedig aanwijzingen werden gevonden. Vandaar dat 

ervoor is gekozen om te focussen op de trans-Atlantische connecties van Louijssen en wat dus leidde 

tot bovenstaand scenario.      

Nicolaas Hugenholtz 

Op 9 september 1817 ontving het Zeeuws Genootschap van de heer Nicolaas Hugenholtz ‘een fraaije 

vedere muts of kroon, zijnde een statiemuts der Bokkanezen Opperhoofden’.377 Deze verentooi, te 

weten G2348, was niet het enige object dat het genootschap die dag van Hugenholtz ontving. Zij 

 
374 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs 58.3 en 58.4. 
375 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs 58.3, 58.4 en 1727.11. 
376 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs 58.4 en 1727.11. 
377 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134. Deze datum komt voor 

in de inventarislijst van Lafont uit 1818, wat de oudste catalogus van het Zeeuws Genootschap is. Gek genoeg 

noemen de daarop volgende catalogi uit 1861 en 1890 niet 7 september 1817 maar 1807 als de datum waarop 

Hugenholtz zijn spullen vanuit Demerary aan het Zeeuws Genootschap schonk. Dit moest haast wel een 

schrijffout zijn. Zoals verderop in deze paragraaf zal worden aangetoond, is het zeer onwaarschijnlijk dat 

Hugenholtz zich in 1807 al in Demerary bevond.   
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ontving ook een kleine indianentent compleet met huisraad en gereedschap plus een stuk huid van 

een toekan.378 Ook deze vogelhuid is waarschijnlijk van Guyaanse indianen afkomstig geweest. Zij 

verwerkten de huid soms in katoenen strengen die men aan de achterkant van een verentooi 

bevestigde en over de rug heen hingen.379      

 Hugenholtz kon aan bovengenoemde objecten komen vanwege zijn verblijfplaats. Hij was lid 

van het Hof van Justitie in Demerary. In deze kolonie blies de in Middelburg geboren Hugenholtz in 

1827 op ruim 39-jarige leeftijd zijn laatste adem uit.380 Wanneer Hugenholtz precies in Demerary 

arriveerde is onduidelijk. Hij zat er in ieder geval in 1814 aangezien hij toen vanuit Demerary zijn 

eerste brief naar de Middelburgse Commercie Compagnie verzond.381 Het lijkt onwaarschijnlijk dat 

Hugenholtz al veel eerder in Demerary aanwezig was. Hugenholtz was de in 1788 geboren zoon van 

de Middelburgse predikant Frederik Willem Hugenholtz (afb. 123).382 Hij ging vervolgens rechten 

studie, maar waar is niet bekend.383 Er vanuit gaande dat hij in Nederland studeerde en zijn studie 

rechten hier ook afmaakte, zou hij op zijn vroegst begin twintig zijn afgestudeerd. Aan het begin van 

het tweede decennium van de negentiende eeuw zou dan het vroegst mogelijke moment kunnen zijn 

geweest waarin de afgestudeerde Hugenholtz op Demerary arriveerde. Dit idee wordt verder 

ondersteund door een bericht van 18 oktober 1800 in de Middelburgsche Courant. Dit artikel 

vermeldt dat Nicolaas Hugenholtz als leerling in de derde of vierde klas van de Latijnse School een 

prijs had gewonnen.384 In 1800 was Hugenholtz dus nog maar een leerling van om en nabij de twaalf 

jaren die nog aan zijn opleiding aan de universiteit moest beginnen.    

 In Demerary lijkt Hugenholtz, gezien het gegeven dat hij meerdere brieven schreef aan de 

MCC, een (on)officiële correspondent van deze handelsorganisatie te zijn geweest. Of hij dit ook was 

voor het Zeeuws Genootschap is onduidelijk. Het programma van 1816 van de algemene vergadering 

van het genootschap noemt de aanstelling van drie correspondenten in West-Indië. De naam van 

Hugenholtz staat hier niet tussen.385 Hetzelfde geldt voor een ledenlijst van het genootschap die 

loopt van 1801 tot 1851 en waar Hugenholtz als lid niet op staat.386 Tegelijkertijd kan het zo zijn dat 

 
378 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs 133 en 134. 
379 Roth 1924 (zie noot 17), p. 436. 
380 ‘Nicolaas Hugenholtz’, database Verein fur Computergenealogie, 

<https://gedbas.genealogy.net/person/show/1127199858> (geraadpleegd op 25 augustus 2017)  
381 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 59.2. 
382 ‘Nicolaas Hugenholtz’, stamboomsite Geni.com, <https://www.geni.com/people/Nicolaas-

Hugenholtz/6000000012687120711> (geraadpleegd op 25 augustus 2017)  
383 ‘Nicolaas Hugenholtz’, database Verein fur Computergenealogie, 

<https://gedbas.genealogy.net/person/show/1127199858> 
384 ‘Middelburg’, Middelburgsche Courant, 18 oktober 1800, <https://krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1800-

10-18/edition/null/page/2?query=Hugenholtz&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--

%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1800-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS> (geraadpleegd op 27 augustus 

2017)   
385 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 80. 
386 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 82. 
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Hugenholtz pas na 1816 is gaan fungeren als een correspondent (en dus niet als lid) voor het Zeeuws 

Genootschap en dat zijn geschenken uit 1817 hiervan getuigen.      

 Uit de spaarzame gevonden bronnen ontstaat het beeld dat Hugenholtz in Demerary 

behoorlijk geacclimatiseerd moet zijn geweest. Zo trouwde hij hier ook met Rachel Brule.387 Zij was 

een Guyaanse met een zwarte huidskleur.388 Uitgaande van haar huidskleur moet door haar aderen 

zowel inheems-Amerikaans als Afrikaans bloed hebben gestroomd.    

 Het lijkt er ook op dat Hugenholtz in zijn functie redelijk veel reisde door zowel Demerary als 

Essequibo. In een brief uit 1815 aan de MCC schrijft hij dat hij een meerdaagse reis had ondernomen 

naar de plantage van de heer Prins.389 Deze plantage bevond zich volgens Hugenholtz aan de 

Arabische kust. Het is lichtelijk een mysterie maar het lijkt aannemelijk dat de schrijver hiermee het 

Arowabische eiland bedoelde. Dit eiland, ook wel genoemd het Tijgereiland, lag in de monding van 

de Essequibo.390 Op het eiland bevonden zich twee suikerplantages, waaronder wellicht die van 

Prins.391 Later schrijft Hugenholtz nog over een tweede bezoek aan de heer Prins in 1815.392 Het zijn 

deze reisactiviteiten van Hugenholtz die de kans groter maken dat hij direct of indirect in aanraking is 

gekomen met bepaalde in heemse stammen. Dat maakt daarmee ook de kans groter dat hij op deze 

manier in het bezit is gekomen van G2348. Onder bepaalde stammen in de regenwouden van Guyana 

en Brazilië was het namelijk gebruikelijk om de bezoekers van de stam te overladen met cadeaus. Dit 

beperkte zich niet enkel tot bevriende stammen maar ook wanneer er een blanke op bezoek 

kwam.393 Bijvoorbeeld toen de Duitse antropoloog Karl von den Steinen op zijn expeditie eind 

negentiende eeuw de Maigéri ontmoette en door hen overladen werd met schalen en kunstig 

geweven voedselmandjes.394 Dit was overigens geen strikt altruïstische daad aangezien de inheemse 

gastheer met de cadeaus zijn gasten probeerde te imponeren en er vaak ook iets voor 

terugverwachtte, bijvoorbeeld spiegels of kralen.       

 Het kan dus zijn dat Hugenholtz G2348 als cadeau heeft ontvangen.  Het is op deze 

hypothese dat dit scenario is gebaseerd. Helaas is er geen verder bewijs gevonden dat dit idee verder 

kan bekrachtigen. In zijn brieven aan de MCC rept Hugenholtz met geen woord over een ontmoeting 

met indianen. Maar zoals al eerder benadrukt, dit sluit een dergelijke ontmoeting niet uit. Daarnaast 

 
387 ‘Nicolaas Hugenholtz’, database Verein fur Computergenealogie, 

<https://gedbas.genealogy.net/person/show/1127199858> (geraadpleegd op 25 augustus 2017) 
388 C.A. Slijper, Van alle dingen los- Het leven van J.C. Bloem, proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2007, p. 

158. < https://www.hugenholtz.net/docs/thesis_Bloem.pdf> (geraadpleegd op 25 augustus 2017) 
389 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 59.2. 
390 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 261. 
391 Idem. 
392 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 59.2. 
393 R. H. Lowie, ‘Property among the tropical forest and marginal tribes’, in: J.H. Steward (red.), Handbook of 

South American Indians vol 5, Washington 1949, pp. 357-358. 
394 Lowie 1949 (zie noot 393), pp. 357-358. 
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is er voor een andersoortig scenario geen enkel bewijs gevonden. Vandaar dus dat in het 

bovenstaande de nadruk is gelegd op de reisactiviteiten van Hugenholtz als verklaring voor hoe hij in 

het bezit kwam van G2348.          

 Waar tot slot nog bij stil moeten worden gestaan, is hoe Hugenholtz de verentooi naar 

Zeeland heeft kunnen verschepen. Hiervoor zijn enkele aanwijzingen gevonden. In een brief aan de 

MCC van juni 1817 schrijft Hugenholtz dat hij een vorige brief had meegezonden met het schip Cères 

maar dat dit schip verongelukte voor de Franse kust.395 Het schip was totaal verongelukt, zo schrijft 

Hugenholtz. Daarmee lijkt het aannemelijker dat alle cargo naar de bodem van de zee is gezonken in 

plaats van dat een verentooi deze schipbreuk miraculeus kon hebben overleefd.   

 In een andere brief aan de MCC van juni 1815 schrijft Hugenholtz dat hij een brief heeft 

meegezonden met het schip van kapitein Holm dat terug naar Amsterdam voer.396 Gezien de datum 

zou dit in theorie het schip kunnen zijn waarmee G2348 naar Nederland is gekomen. Dit schip zou 

dan de Aurora moeten zijn. De Middelburgsche Courant van 15 oktober 1814 meldt dat kapitein Hans 

Holm met dit schip naar Demerary en Essequibo voer.397 Helaas is het niet gelukt om nog meer 

informatie over dit schip te vinden.398 Er is wel een Aurora opgenomen in de archieven van het MCC 

maar dit was een fregat. Het schip waarmee Holm voer was een brik: een klein en snelvarend 

zeilschip. Daarnaast komen de data niet overeen. De Aurora die onder het gezag van de MCC voer, 

maakte haar laatste trans-Atlantische reis in 1780. Zodoende loopt het spoor voor nu vooralsnog 

dood.  

 

 
395 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 59.2. 
396 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 59.2. 
397 ‘Zee-tijdingen, schepen in lading te Amsterdam’, Middelburgsche Courant van 15 oktober 1814 

<https://krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1814-10-

15/edition/null/page/2?query=Berbice&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--

%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1810-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS> (geraadpleegd op 27 augustus 

2017)  
398 In de online Trans-Atlantic Slave Trade Database, de meest uitgebreide database aangaande trans-

Atlantische scheepsreizen, levert een zoektocht met de termen ‘Holm’ en ‘Aurora’ geen enkel resultaat op dat 

zowel qua naam als datum voldoet aan de informatie in de brief van Hugenholtz. 
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Afb. 123. George Kockers (prent) en P.I. Heron (tekst), Portret van Frederik Willem    

Hugenholtz, 1801, ets en gravure, 22,7 x 17,2 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: 

Rijksmuseum. 
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Hoofdstuk 4: historische ontmoetingen tussen Nederlandse kolonisten en 

Guyaanse indianen                                 

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat de vier aan het Zeeuws Genootschap geschonken 

verentooien afkomstig zijn uit de Guyana’s. Voor elk van deze tooien is een scenario geschreven dat 

een beeld geeft van hoe de tooien mogelijk in Zeeland terecht zijn gekomen. In dit derde hoofdstuk 

zal dieper worden ingegaan op het contact dat de kolonisten in Nederlands-Guyana en daarbuiten 

eind achttiende en begin negentiende eeuw hadden met de inheemse bewoners van de Guyana’s. 

Dit is niet alleen om een nog scherper beeld te krijgen van welke reis de aan het Zeeuws 

Genootschap geschonken verentooien precies hebben afgelegd, maar ook om te kunnen nagaan van 

welke inheemse indianenstammen deze tooien afkomstig zijn. Dit is immers het centrale 

onderzoeksdoel van deze scriptie. Door de historische ontmoetingen tussen de Nederlandse 

kolonisten en indianen te bestuderen kan men inventariseren met welke stammen de kolonisten 

eind achttiende en begin negentiende eeuw wel contact hadden en met welke niet. Met behulp van 

deze inventarisatie kan vervolgens in de ruimst mogelijke zin worden aangegeven van hoeveel en van 

welke indianenstammen G2348, G2350, G2351A en B in potentie afkomstig zijn. De stilistische 

vergelijkingen die in hoofdstuk vier aan bod komen, zullen vervolgens deze inventarisatie verder 

verfijnen en limiteren voor wat betreft het potentieel van stammen.      

 Alvorens over te gaan op de historische ontmoetingen tussen de kolonisten en indianen 

binnen en buiten Demerary en Essequibo is het belangrijk om eerst een beknopt historisch overzicht 

te geven van deze beide kolonies (afb. 124). Zoals in hoofdstuk twee namelijk duidelijk werd zijn 

Demerary en Essequibo de kolonies waarmee de schenkers van de Zeeuwse tooien worden 

geassocieerd. Demerary en Essequibo waren twee van de zes kolonies die de Nederlanders in de 

zestiende en zeventiende eeuw stichtten in het Guyaanse kustgebied dat liep van de monding van de 

Orinoco tot aan de monding van de Amazone. De bijnaam van dit gebied was de Wilde Kust. De 

andere vier kolonies waren Berbice, Cayenne, Pomeroon en Suriname. Deze kolonies, waarvan die 

van Cayenne en Pomeroon slechts een kort leven waren beschoren, vielen gezamenlijk onder de 

noemer Nederlands-Guyana.399         

 Overigens waren de Nederlanders niet de enige Europeanen aan de Guyaanse kust. Zo waren 

er vanaf de zestiende eeuw verschillende schermutselingen tussen Nederlandse en Spaanse 

kolonisten. In de achttiende eeuw zaten de Spanjaarden vooral aan de monding van de Orinoco en 

pikten ze behoorlijk wat gebied in van het Nederlandse Essequibo. Namens de Spanjaarden vestigden 

zich hier ook Capucijnse en Franciscaanse missies die probeerden de indianen te evangeliseren. 

 
399 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 257. 
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400Verder waren er ook Franse kolonisten die rond 1604 ten westen van de Suriname neerstreken in 

het gebied dat tegenwoordig Frans-Guyana wordt genoemd. Hier stichtten de Fransen in 1637 hun 

stad Cayenne. Cayenne werd van 1660 tot en met 1664 en in 1676 bezet door Nederlandse 

kolonisten, maar werd daarna weer heroverd door Frankrijk.       

 Gezien de jaartallen van de schenking van de tooien zal voor de hieronder volgende 

geschiedenis van de kolonies Demerary en Essequibo de nadruk komen te liggen op de periode van 

grofweg 1770 tot 1820. In deze periode leefden er naar schatting zo rond tussen de 15.000 en 20.000 

inheemse Amerikanen in dit gebied.401 Vandaag de dag leven er in Guyana meer dan 30.000 

inheemse Amerikanen.402   

                                                                             
Afb. 124. N.L. Whitehead, kaart van alle Nederlandse forten en handelsposten in de kolonies te Berbice, 

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

Venezuela and Guyana, Dordrecht 1988. 

 
400 Wilbert 1996 (zie noot 113), p. 30. 
401 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 20. Deze schatting was in 1825 gedaan door William Hilhouse, 

kwartiermeester-generaal in Brits-Guyana. Dit was vrij kort nadat Nederlands-Guyana officieel was 

overgenomen door de Britten. Voor het aantal inheemse Amerikanen in dit gebied had deze territoriale 

overname weinig directe impact.  
402 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 20. 
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Essequibo                                 

De kolonie Essequibo is onlosmakelijk verbonden met Zeeland. Het waren namelijk met name de 

Zeeuwen die vanaf eind zestiende eeuw neerstreken aan de benedenstroomse oevers van de 

Essequibo. De hier gestichte, tijdelijke handelsposten veranderden vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw in permanente nederzettingen die een project waren van Zeeuwse handelssteden 

als Middelburg en Vlissingen.403 Echter, veel van deze handelsnederzettingen sneuvelden algauw 

weer zonder succes. Dit veranderde pas toen de uit Vlissingen vertrokken Aert Adriaens 

Groenewegen, overigens geen geboren Zeeuw maar een Delvenaar, zich met zijn Zeeuwse 

expeditieleden in 1616 vestigde in een verlaten Portugees fort. Dit fort noemde hij Kijkoveral en lag 

op een klein eilandje zo’n twintig kilometer stroomopwaarts vanaf de monding van de Essequibo.404 

Beschermd door fort Kijkoveral viel de door Groenewegen gestichte nederzetting niet ten prooi aan 

de naburige Spaanse kolonisten. Fort Kijkoveral vormde daarmee de belangrijkste kiem voor de 

latere achttiende-eeuwse plantagekolonie Essequibo en die tot de ontbinding van de West-Indische 

Compagnie in 1791 voornamelijk onder het gezag viel van de Zeeuwse Kamer van de WIC.405 

 Interessant is de vraag waarom de Zeeuwse nederzettingen uit de zestiende eeuw voortijdig 

sneuvelden terwijl de vroege zeventiende-eeuwse nederzetting van Groenewegen bleef bestaan. De 

historicus Goslinga (1971) geeft hiervoor als verklaring dat Groenewegen, in tegenstelling tot veel 

andere kolonisten, goed wist om te gaan met de naburige indianenstammen.406 Zo sprak hij de taal 

van de Arawak en Carib. Deze indianen werden daardoor zijn bondgenoten in de strijd tegen de 

Spaanse kolonisten. Dit bondgenootschap ging zelfs zo ver dat Groenewegen trouwde met de 

dochter van één van de bevriende opperhoofden.407 Een Spaanse bron uit 1637 meldde dat zijn 

medekolonisten hun aanvoerder Groenewegen hierin volgden en ook trouwden met lokale 

indianenmeisjes.408          

 Met de oprichting van de WIC in 1621 kwamen de nederzettingen te Essequibo onder het 

gezag te vallen van deze handelscompagnie. Tegelijkertijd bleven binnen de WIC de Zeeuwen middels 

de Zeeuwse Kamer lang het hoogste woord voeren over Essequibo.409 Dit tot grote onvrede van met 

name de Amsterdamse Kamer. Tekenend voor zowel het hoogopgelopen dispuut als de 

machtspositie van Zeeland is de uitspraak die stadhouder Willem V in 1770 deed.410 Namelijk dat 

volgens het mandaat van de WIC de vrije handel in Guyaanse kolonies toegankelijk was voor alle 

 
403 Goslinga 1971 (zie noot 8), pp. 79-81. 
404 Idem. 
405 C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791, Assen/ Maastricht 1985, p. 451.  
406 Goslinga 1971 (zie noot 8), p. 415.  
407 Goslinga 1971 (zie noot 8), p. 81. 
408 Goslinga 1971 (zie noot 8), p. 413. 
409 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 257. 
410 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 451. 
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inwoners van de Republiek, maar dat tegelijkertijd de Zeeuwse Kamer het recht behield om eerst 

zestien van haar eigen handelsschepen voor te laten gaan naar Essequibo voordat de schepen van de 

andere Kamers waren toegestaan. Aangezien de jaarlijkse export van Essequibo op dat moment niet 

boven de zestien scheepsladingen kwam, behielden de Zeeuwen zo hun handelsmonopolie. Al moet 

tegelijkertijd worden benadrukt dat met name Amsterdamse handelsschepen deze jurisdictie 

continue overtraden.411             

 De Zeeuwse Kamer had met Essequibo voor ogen dat deze in de zeventiende eeuw gestichte 

handelsnederzetting zou uitgroeien tot een permanente plantagekolonie. Maar de omstandigheden 

voor een dergelijke vergaande uitbreiding waren ongunstig. Het benauwde tropische klimaat was 

zeer moeilijk voor kolonisten om gewend aan te raken en leidde tot veel sterfgevallen.412 Terwijl het 

reservoir van kolonisten waaruit men kon putten in de Republiek al veel kleiner was dan dat van 

concurrerende grootmachten als Engeland en Frankrijk. Daarnaast werd de koers van de Zeeuwse 

Kamer niet door iedereen gedeeld binnen de WIC. De Amsterdamse Kamer zag de kolonies in Guyana 

meer als handelsnederzettingen in plaats van dat zij uit zouden moeten groeien tot satellietstaten.413 

Zodoende bleef de handel met de lokale inheemse bevolking, hier zal straks dieper op worden 

ingegaan, lang de boventoon voeren in Essequibo en voltrok de vestiging van permanente plantages 

er zich zeer traag. In 1760 telde de kolonie slechts 60 plantages terwijl in het 1746 gestichte 

Demerary op dat moment al 130 plantages waren gevestigd.414 Dit aantal plantages werd overigens 

weer ruimschoots overstegen door de veel grotere Surinaamse kolonie waarvan de economische 

waarde veel groter was voor de republiek dan de meer marginale kolonies Demerary en Essequibo. 

Met name de positie van Essequibo was zwak omdat er op de plantages alhier een consequent tekort 

aan Afrikaanse slaven was.415          

 Door het consequente tekort aan Afrikaanse slaven werden plantagehouders in Nederlands-

Guyana in de verleiding gebracht om, net als in de begindagen van de kolonies, gebruik te maken van 

indianenslaven, de zogeheten ‘rode slaven’. Dit terwijl er in de zeventiende en achttiende eeuw juist 

bondgenootschappen waren gesloten tussen indianenstammen aan de kust en de kolonisten. Deze 

bondgenootschappen verboden het gebruik van inheemse slaven.416 Maar de plantagehouders 

probeerden deze bondgenootschappen te omzeilen door gebruik te maken van inheemse slaven 

 
411 Idem. 
412 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 19. 
413 Goslinga 1971 (zie noot 8), pp. 98-99. 
414 Goslinga 1985 (zie noot 405), pp. 446-447. 
415 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 451. 
416 E. Jagdew en J. Egger, ‘Meeting grounds of Amerindians and Dutchmen: the Amazon Region and Suriname 

between 1595 en 1688’, in: R. Gomes de Oliveria en A.I. Jubithana-Fernand (red.), From historical paths to the 

cultural processes between Brazil and Suriname, Boa Vista 2014, p. 77. 
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afkomstig uit het stammen in het binnenland en waarmee geen verdrag was gesloten.417 Verderop in 

dit artikel zullen deze bondgenootschappen en de slavenhandel nader worden bekeken.  

 Na de liquidatie van de WIC in 1791 viel Essequibo via een Raad van Koloniën voortaan onder 

het gezag van de Staten-Generaal.418 Heel lang heeft deze situatie niet geduurd. In 1796 zette een 

Britse vloot vanuit Barbados koers naar de Guyaanse kust en werden de Nederlandse kolonies 

Berbice, Demerary en Essequibo door de Britten veroverd.419 Met de Vrede van Amiens (1802) 

kwamen de drie kolonies voor een jaar weer terug in Nederlandse handen, alvorens de Britten in 

1804 opnieuw deze kolonies bezetten, ze in 1814 officieel toevoegden aan het Britse territorium en 

ze in 1831 omdoopten tot Brits-Guyana.420  

Demerary                            

Het was Andries Pieterse die in 1746 als een van de eerste kolonisten toestemming kreeg van de 

Raad van Essequibo om zich met een suikerplantage te vestigen aan de Demerary.421 Daarna ging het 

hard. In 1747 telde Demerary al achttien grote suikerplantages en vele kleine, om in 1760 dus meer 

dan het dubbele aantal plantages te hebben dan de moederkolonie Essequibo.422 Ook aan Engelse 

ogen ging dit succes niet ongezien voorbij. William Spry, de gouverneur van Barbados, schreef dat 

men in Demerary 5.000 pond suiker in 200 dagen produceerde terwijl op zijn eiland voor zoveel pond 

suiker het dubbele aantal dagen nodig was.423 Veel Engelse planters trokken dan ook naar Demerary. 

In 1760 bezaten zij een derde van alle plantages aan de rivier.424               

 Vanwege haar groei viel de kolonie Demerary vanaf 1773 niet langer onder het directe gezag 

van Essequibo maar kreeg het zijn eigen kapitein en politieke en juridische raad.425 Zij vestigden zich 

op Borselen Eiland nabij de monding van de Demerary.426 De kapitein kreeg onder meer de opdracht 

om streng op te treden tegen het illegaal tot slaaf maken van indianen door de plantagehouders. Net 

als in Essequibo maakten ook de plantagehouders in Demerary gebruik van inheemse slaven.427 Het 

als reactie hierop ontwikkelde beleid om de indianen juist te vriend te houden leek zijn vruchten af te 

werpen. Zo speelden de Carib een cruciale rol als militaire bondgenoot bij het onderdrukken van de 

massale opstand van Afrikaanse slaven in de naburige kolonie Berbice in 1763.428 Tegelijkertijd kon 

 
417 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 448. 
418 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 608. 
419 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 171. 
420 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 170. 
421 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 268. 
422 Goslinga 1985 (zie noot 405), pp. 446-447. 
423 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 446. 
424 Idem. 
425 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 170. 
426 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 447. 
427 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 448. 
428 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 159. 
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niet gezegd worden dat de inheemse slavernij in de tweede helft van de achttiende eeuw volledig 

was uitgebannen. Ook rond 1780 liepen er nog indianenslaven rond op de plantages te Demerary en 

Essequibo.429 Zij waren dan wel bondgenoten, de kolonisten en de vrije indianen, maar dat nam niet 

weg dat zij soms op gespannen voet leefden met elkaar vanwege de ongelijke machtsverhoudingen.

  Illustratief voor de soms slechte verhoudingen tussen de vrije stammen en de Nederlandse 

kolonisten is het vonnis dat Laurens Storm van ’s Gravensande, gouverneur van Essequibo en 

Demerary van 1737 tot 1772, uitsprak in een zaak tussen het Carib-opperhoofd Aretanna en de 

plantagehouder Pieter Marchal.430 Dit opperhoofd had samen met zijn stamgenoten een aantal 

Akawaio-indianen vermoord en vier van hen als slaaf meegenomen voor Marchal. Maar de 

plantagehouder ontkende dat hij Aretanna opdracht had gegeven voor deze slavenjacht. Dit wekte 

de woede op van Aretanna die de plantagehouder een leugenaar noemde. Het uiteindelijke vonnis 

van Storm van ’s Gravensande was dusdanig opmerkelijk dat hier het volledige, naar het Engels 

vertaalde citaat volgt. Storm van ‘s Gravensande: ‘But since, however, it is a prescribed custom here 

that no Indian’s testimony can hold against that of Christians (a custom that rests on good grounds, 

because most of them are not to be trusted, and many of them can be made to say whatever one 

wishes for drink, or other considerations), Marchal was declared innocent of charges, although I, and 

many with me, think him really guilty’.431 Nu was niet alleen dit vonnis zelf zeer opmerkelijk, namelijk 

dat Storm van ’s Gravende de plantagehouder vrijpleitte terwijl hij hem eigenlijk schuldig achtte. Het 

was ook een veelzeggend vonnis juist omdat het uit de mond van de gouverneur kwam. Storm was 

namelijk een van de grootste pleitbezorgers voor de vriendschappelijke omgang van de kolonisten 

met de indianen.432 Tegelijkertijd wilde hij dus niet zo vergaan dat de moraliteit van een indiaan 

gelijkgesteld kon worden aan de christelijke moraal. Overigens was deze opvatting in de negentiende 

eeuw ook nog heersend voor het Britse gerechtshof in Guyana, maar tegelijkertijd maakte iemand als 

Robert Schomburgk hier bezwaar tegen. Schomburgk vond dat ondanks dat de indianen niet bekend 

waren met de principes van Christus, zij wel degelijk hun eigen morele principes kenden waaronder 

het spreken naar waarheid en zij daarom geloofd konden worden als getuige.433  

 In 1796 viel Demerary hetzelfde lot ten deel als Essequibo en werd het veroverd door de 

vanuit Barbados afkomstige Britse vloot. Zoals eerder gemeld kwamen met de Vrede van Amiens 

(1802) de kolonies Berbice, Demerary en Essequibo voor een jaar weer terug in Nederlandse handen, 

 
429 Schult 2014 (zie noot 25), p. 55. 
430 Bos 1998 (zie noot 25), p. 148. 
431 Idem. 
432 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 48. 
433 Schomburgk 2006 vol II (zie noot 105), pp. 16-18. 
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alvorens de Britten in 1804 opnieuw deze kolonies bezetten, ze in 1814 officieel toevoegden aan het 

Britse territorium en ze in 1831 omdoopten tot Brits-Guyana.434  

De Nederlandse kolonisten en de Guyaanse indianen                  

Waar in het bovenstaande de algemene geschiedenis van de kolonies Demerary en Essequibo is 

geschetst, zal vanaf hier worden ingezoomd op de relaties tussen de kolonisten en indianen in het 

gebied. Centraal staat daarbij de vraag met welke stammen de Nederlandse kolonisten in contact 

kwamen en wat de aard was van dit contact. Als er een antwoord kan worden gegeven op deze 

vragen dan is dat zeer relevant voor de Zeeuwse verentooien. Immers, een van de vraagtekens wat 

betreft de tooien is van welke stam(men) ze afkomstig zijn en hoe de kolonisten in het bezit zijn 

gekomen van deze tooien. Het oplossen van dit vraagstuk is bepaald geen sinecure als men weet dat 

in de Guyana’s zo’n tweehonderd door Gillin (1948) geïdentificeerde inheemse stammen leven en 

leefden.435 Veel van deze stammen hadden een nomadenbestaan en verbleven daardoor niet 

generatieslang op dezelfde plek. Ook wat betreft de overleving van de stammen was het een komen 

en gaan. Wie de kaart van de Guyana’s van Curt Nimuendajú bekijkt in het Handbook of South 

American Indians (1948) ziet vele stamnamen die niet of met gebroken lijnen zijn onderstreept (afb. 

125).436 Deze stammen zijn deels of volledig uitgestorven.     

 Nu is het onmogelijk dat de kolonisten in contact kwamen met alle circa tweehonderd 

stammen in de Guyana’s. Maar de vraag is: met welke dan wel? Gepoogd is dit voor dit onderzoek uit 

te pluizen door primaire en secundaire bronnen over de kolonisatie van Nederlands-Guyana door te 

nemen en te kijken welke inheemse stammen hierin werden genoemd die de kolonisten 

tegenkwamen. Met dit doel zijn bestudeerd wat betreft primaire bronnen de werken van Van Berkel 

(1695), Hartsinck (1770), Groen (1792-94) en Schomburgk (1835-44). Als secundaire bronnen zijn de 

publicaties van Bos (1998), Goslinga (1971 en 1985), Hulsman (2009), Rivière (1984), Schult (2014) en 

Whitehead (1988) geraadpleegd.         

 Met het combineren van beide type bronnen is dit scriptieonderzoek het eerste in zijn soort 

dat een systematisch overzicht geeft van met welke Guyaanse stammen de Nederlandse kolonisten 

contact hadden. Dit heeft geleid tot een gedetailleerd en rijk overzicht dat hieronder zal worden 

besproken. Hierbij is voor de structuur gekozen om telkens een selectie van de gevonden stammen in 

combinatie met hun historische context te bespreken in plaats van in één lange opsomming alle 

stammen te noemen waarmee de kolonisten contact hadden. Zo worden in dit hoofdstuk 

bijvoorbeeld eerst de inheemse stammen be sproken die als slaven werden gehouden op de 

 
434 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 170. 
435 Gillin 1948 (zie noot 24), pp. 801-817. 
436 Gillin 1948 (zie noot 24), p. 800. 



179 

 

plantages, om pas daarna de vrije indianenstammen te bespreken waarmee de kolonisten contact 

hadden. Daarna volgt de categorie van inheemse stammen waarvan de indianen slaaf noch vrije 

indiaan waren maar waar de Nederlandse kolonisten wel mee in contact stonden. Bij deze 

hoofdstukindeling speelt de chronologie overigens losjes een rol. Aangezien de Nederlandse kolonies 

in Guyana in de zeventiende eeuw aanvankelijk alleen handelsnederzettingen kenden en nog geen 

plantages, zal worden geopend met een beschrijving van de handel tussen de kolonisten en de 

inheemse Amerikanen. Zo wordt het direct duidelijk wat de handelscontacten tussen de indianen en 

kolonisten nu precies inhielden en welke goederen zij met elkaar verruilden.   

                                                                                                       
Afb. 125. 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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Afb. 126. In 1840 door Robert Schomburgk gepubliceerde kaart met de door hem ingetekende grenzen van 

Brits-Guyana ten opzichte van de buurlanden Brazilië, Suriname en Venezuela. Schomburgk noteerde ook de 

indianenstammen die op dat moment in dit gebied leefden. Foto: World Digital Library 

(https://www.wdl.org/en/item/11335/).  
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De handel tussen indianen en kolonisten                          

De belangrijkste drijfveer achter de eerste contacten tussen de Nederlandse kolonisten en de 

indianen, en alle contacten die hierop volgden, was de handel. Deze handelscontacten in de periode 

1580-1680 in Nederlands Amazonia, een gebied dat zich uitstrekt van de Nederlandse kolonies in 

Brazilië tot die in de Guyana’s, zijn het onderwerp van Lodewijk Hulsmans publicatie Nederlands 

Amazonia: handel met indianen tussen 1580 en 1680 (2009). In het licht van de Zeeuwse tooien is 

gekeken naar welke handelsgoederen worden genoemd in deze publicatie. Ditzelfde is ook gedaan 

voor de handelsgoederen die voorkomen in de werken van Hartsinck (1770), Schomburgk (1835-44), 

Roth (1924), Whitehead (1988), Bos (1998) en Schult (2014). Uiteindelijk leidt dit tot een opsomming 

van goederen die de Nederlandse en andere Europese kolonisten in de zestiende, zeventiende en 

achttiende eeuw verkregen van de indianen door Europese gereedschappen, kleding, kralen en 

wapens met hen te ruilen. De kolonisten kregen van de indianen verschillende soorten tropisch hout, 

tabak, kruiden zoals kaneel en nootmuskaat, vanille, rode pepers, kano’s, hangmatten, cassave, goud, 

zijde, tolubalsem, was, vlas, tabak, apen, kippen, exotische vogels als ara’s en papegaaien, witte 

lange veren, keramiek, katoen, zoete gom, natuurrubber, groene stenen, zeekoebotten, medicinale 

wortelen, bessen, suikerriet, maraanolie, indigo, vis en anatto.437 Die laatste zijn zaden van de 

orleaanboom. Zij dienden als grondstof voor een roodoranje kleurstof waarmee men in de Republiek 

onder andere textiel en kazen kleurde.        

 Wat opvalt aan bovenstaande opsomming is dat het merendeel van de producten door de 

kolonisten werd gebruikt voor culinaire, industriële of medicinale doeleinden. Maar in verband met 

de Zeeuwse tooien is het ook interessant dat de kolonisten een interesse hadden in exotische vogels 

en witte lange veren. Exotische vogels vormden een van de hoogtepunten voor de achttiende-

eeuwse verzamelaars van naturalia zoals men die bij het Zeeuws Genootschap aantrof.438 Dit kwam 

eerder al terug bij de Zeeuwse verzamelaar Martinus Slabber die zijn verzameling van ruim 

vierhonderd vogels aan het Zeeuws Genootschap aanbood. Tekenend is ook dat de avonturier Pieter 

Groen zijn uitgebreide vogelcollectie meenam op zijn twee jaar durende reis door Nederlands-

Guyana.439 En Schomburgk kwam begin negentiende eeuw op de Rupununi een boot van de Macusi 

tegen met aan boord onder meer ara’s en papegaaien.440 Deze wilden de Macusi in Demerary 

verkopen aan geïnteresseerde indianen of Europeanen.       

 Naast deze exotische vogels waren er dus ook witte lange vogelveren die de inheemse 

 
437 Deze goederen worden verspreid genoemd in de publicaties van Bos, Hartsinck, Hulsman, Roth, 

Schomburgk, Schult en Whitehead. Het heeft weinig zin op deze plek alle verschillende paginanummers te 

noemen.  
438 Zuidervaart 2002 (zie noot 69), pp. 158-163. 
439 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 111. 
440 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 56.  
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Amerikanen met de Nederlandse kolonisten ruilden. Dit zouden de veren kunnen zijn geweest van de 

grote zilverreiger (casmerodius albus) die verspreid is over heel Zuid-Amerika. Het unieke van de 

lange veren van deze vogel is dat ze volledig wit zijn.441 Maar het kan ook zijn dat de kolonisten veren 

van de witte havik (leucopternis albicollis), koningsgier (sarcoraramphus papa) of 

witvleugeltrompetvogel (psophia leucoptera) van de indianen ontvingen. Alleen de veren van deze 

vogels zijn niet zo lang en volledig wit als die van de zilverreiger.442 De veren van al deze in het 

bovenstaande genoemde vogels werden gebruikt door inheemse stammen voor hun 

verenornamenten. Helaas hebben de verentooien van het Zeeuws Genootschap geen witte veren. 

Anders had het interessant geweest om te kijken welke indianenstammen het waren die destijds 

handelden in witte veren.         

 Op basis van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat de verentooien zeer 

waarschijnlijk niet behoorden tot de vaste handelsproducten die de kolonisten van de indianen 

kochten. Tegelijkertijd is er het tegenvoorbeeld van de Nederlandse officier Alphons Franssen 

Herderschee die tijdens de Tapanahoni-expeditie in 1904 met een indiaan een verenornament, wat 

voor ornament precies is onduidelijk, ruilde tegen een mondharmonica.443 Verder moet de 

kanttekening worden gemaakt dat de handelsopvattingen van de inheemse Amerikanen nogal grillig 

konden zijn. Voor hen bepaalde niet de intrinsieke waarde van een object maar de directe toepassing 

ervan de uiteindelijke waarde van een object. Roth (1924) geeft het voorbeeld van een indiaan die 

voor een schitterend verenornament de ene keer om een bijl vraagt en de andere keer om slechts 

een vishaak, al naar gelang wat hij of zij op dat moment nodig heeft.444 Interessant in dat opzicht is 

ook wat De Goeje (1906) schrijft over de Aparai, Saloema, Sikijana, Oyampi, Okomayana, Trio en 

Wayana. Deze stammen, met name de Trio en Wayana, leverden aan de Marrons bogen, pijlen, 

hangmatten en ook verensieraden in ruil voor Europese goederen.445 Volgens De Goeje ruilden de 

Trio met de weggelopen Afrikaanse slaven een verenkrans tegen een schaar.446 De verensieraden 

werden door de Marrons vervolgens weer verkocht in Suriname aan de blanken te Albina of St. 

Laurent.447 Al deze observaties zijn uit De Goeje’s eigen tijd en het is niet zeker of ze ook opgaan voor 

de achttiende eeuw, maar in theorie kunnen de kolonisten te Nederlands-Guyana de tooien van het 

Zeeuws Genootschap dus ook via de Marrons hebben bemachtigd. Hierbij zijn de Wayana een 

 
441 Robbins 1991 (zie noot 59), p. 118.  
442 Robbins 1991 (zie noot 59), pp. 118-121. 
443 Roth 1929 (zie noot 40), p. 101. 
444 Roth 1924 (zie noot 17), p. 632. Roth heeft dit voorbeeld ontleend aan Edward Bancrofts An essay on the 

natural history of Guiana (1769), waardoor het dus direct duidelijk is dat hij hier de achttiende-eeuwse situatie 

in de Guyana’s bedoeld.  
445 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 5. 
446 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 29. 
447 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 5. 
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interessante stam aangezien zij vaak als tussenpersoon optraden bij de onderhandelingen tussen de 

Trio en de Marrons.448 Roth wijst er verder op dat iedere stam zo zijn eigen exportproducten had en 

dat de Guinau, die diep in de binnenlanden ver ten zuidwesten van Nederlands-Guyana leefden, 

onder andere handelden in verendecoraties.449 Dit alles wijst erop dat verentooien wel degelijk in 

omloop konden zijn als handelsproduct.       

 Een andere mogelijkheid is dat de Zeeuwse verentooien door bepaalde indianenstam(men) 

aan de kolonisten zijn geschonken als (diplomatiek) cadeau. Zoals al eerder aangegeven is het geven 

van cadeaus aan elkaar een sociaal mechanisme dat van oudsher bij veel Zuid-Amerikaanse stammen 

voorkomt.450 Met name van het opperhoofd, de meest welvarende in het dorp, werd verwacht dat hij 

zijn bezittingen deelde met zijn onderdanen. Dit altruïsme beperkte zich niet per se tot de 

stamgenoten of bevriende stammen. Ook blanke bezoekers zoals Robert Schomburgk konden 

overladen worden met voedsel, schalen en gevlochten mandjes.451 Dit wellicht ook als reactie op de 

cadeaus die de Nederlandse kolonisten schonken aan de opperhoofden van de Guyaanse stammen 

waarmee zij bevriend waren. Op dit laatste zal in het onderstaande nog dieper worden ingegaan.       

Nederlandse plantagehouders versus inheemse slaven: verentooien als oorlogsbuit?       

Waar in de zeventiende eeuw de directe handel tussen de Guyaanse indianen en Nederlandse 

kolonisten de belangrijkste economische activiteit was, verschoof gaandeweg de achttiende eeuw in 

Guyaanse kolonies als Demerary en Essequibo het accent naar de landbouw. In 1760 telde Demerary 

130 en Essequibo 60 suiker-, tabaks- en katoenplantages.452 Deze plantages bevonden zich 

grotendeels in de kustgebieden  aan de benedenloop  van beide rivieren. De komst van deze 

plantages had gevolgen voor de in deze gebieden woonachtige indianenstammen. Inheemse 

stammen als de Parakoto slaagden er niet om zich aan te passen aan de veranderde 

machtsverhoudingen en trokken zich aan het einde van de zeventiende eeuw daardoor ver terug in 

de binnenlanden.453 Hetzelfde speelde zich af bij de Yao: voorheen waren zij belangrijke 

handelspartners van de Nederlandse kolonisten, maar begin achttiende eeuw verhuisden zij van de 

kust bij de monding van de Essequibo naar de binnenlanden.454 Overigens speelden bij dergelijke 

volksverhuizingen niet alleen de vestiging van de Nederlandse kolonisten een rol maar ook de strijd 

tussen verschillende stammen, bijvoorbeeld die tussen de Yao en de door Spaanse kolonisten 

 
448 Idem. 
449 Roth 1924 (zie noot 17), p. 635.  
450 Lowie 1949 (zie noot 393), pp. 357-358. 
451 Idem. 
452 Goslinga 1985 (zie noot 405), pp. 446-447. 
453 Bos 1998 (zie noot 25), p. 307-311. 
454 Bos 1998 (zie noot 25), p. 180. 
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bewapende Arawak, en het nomadenbestaan dat veel stammen leidden.455    

 Op de suikerplantages aan de oevers van de Demerary en Essequibo werkten ook 

indianenslaven. Deze slaven kochten de planters voornamelijk van de Carib.456 Dit was één van de 

vrije indianenstammen waarmee de Nederlandse kolonisten een bondgenootschap hadden 

gesloten.457 Dit bondgenootschap hield onder andere in dat de vrije indianen door de 

plantagehouder niet als slaaf mochten worden gehouden. In plaats daarvan maakten de Carib maar 

ook bijvoorbeeld de Manau slaven buit op stammen die hen vijandsgezind waren en waarmee de 

Nederlandse kolonisten geen verbond hadden gesloten. De Carib roofden hun slaven van de Aruaco, 

Macusi, Maco, Barinagoto, Amaricoto, Camaracoto, Paravilhona, Guayquiri, Trio, Wayana, Warrau en 

Akuriyo.458 Een aantal van deze stammen bevond zich in het Spaanse gebied rond de Orinoco-rivier 

en was daardoor ook Spaansgezind.459           

 De inheemse slaven op de plantages werden vooral ingezet voor activiteiten als jagen en 

vissen wat betreft de mannen en huishoudelijke taken als het bereiden van cassavemaaltijden wat 

betreft de vrouwen.460 Het zware veldwerk liet men over aan de Afrikaanse slaven die de grote 

meerderheid vormden op de plantages. Dit wellicht ook omdat de inheems-Amerikaanse mannen 

vanuit hun eigen cultuur gewend waren om te jagen terwijl men het verbouwen van gewassen 

overliet aan hun vrouwen.461 Dit veldwerk was hun eer te na. Zodoende ontkwamen de inheemse 

huisslaven op de plantages aan de grotere fysieke uitbuiting die de Afrikaanse veldslaven ten deel 

viel. Hiermee kan echter niet worden gezegd dat de indianen ook een betere, meer gelijkwaardige 

relatie hadden met de plantagehouders dan de Afrikanen.      

 Dat er in ieder geval een relatie bestond tussen de indianen en de plantagehouders blijkt 

onder meer uit het gegeven dat het Nederlands gesproken door de plantagehouders veel woorden 

ontleende, met name op het gebied van topografie en flora en fauna, aan de Arawak- en Carib-

talen.462 Dit zegt echter niets over de aard van de relatie tussen de indianen en plantagehouders. Nu 

kon deze relatie erg intiem zijn. Veel plantagehouders hielden naast Afrikaanse ook indiaanse 

vrouwen als concubines.463 Dergelijke seksuele relaties waren niet zonder controverse. Surinaamse 

 
455 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 18. 
456 Whitehead 1988 (zie noot 5), pp. 184-185. 
457 Jagdew en Egger 2014 (zie noot 416), p. 77. 
458 Schult 2014 (zie noot 25), p. 15, Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 188 en Jagdew en Egger 2014 (zie noot 

416), p. 78. 
459 Whitehead 1988 (zie noot 5), pp. 186-188. 
460 Schult 2014 (zie noot 25), p. 55. 
461 Howard 1991 (zie noot 60), p. 60. 
462 R. de Bies, ‘The position of Netherlandic in Suriname before 1876’, in: R. Gomes de Oliveria en A.I. Jubithana-

Fernand (red.), From historical paths to the cultural processes between Brazil and Suriname, Boa Vista 2014, pp.  

143-144. 
463 Hulsman 2009 (zie noot 9), p. 223. 
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plantagehouders werd een boete van 2.000 pond suiker opgelegd wanneer zij seksuele relaties 

hadden met Afrikaanse of indiaanse vrouwen.464 Toch bleef men van de verboden vrucht snoepen. In 

zijn achttiende-eeuwse reisjournaal vermeldde Pieter Groen trots de vele vrouwen met wie hij naar 

bed ging. Twee van zijn seksuele veroveringen waren de bokkinnen Betje en Sophie die op de door 

Groen bezochte plantages werkzaam waren.465        

 Door de indianenvrouwen met wie hij naar bed ging bokkinnen te noemen benadrukt Groen 

duidelijk de negatieve connotatie van deze term. Toch is hij nog lang niet zo denigrerend als de Brit 

William Palgrave in diens reisjournaal uit 1875.  Na  zijn bezoek aan een aantal plantages in Suriname 

schreef Palgrave het volgende over de indianen: ‘As to the Indians of these regions, they keep to 

themselves; and their incapacity of improvement, combined with hereditary laziness and acquired 

drunkenness, will, it seems, soon render them a mere memory, poetical or otherwise, of the past.’466 

Nu staat in het negentiende-eeuwse expeditieverslag van Schomburgk precies het tegenovergestelde 

geschreven. Hij haalt een zekere McCallum aan die in 1836 over een houthakkerij beschikte aan de 

Berbice waar zowel indianen, voornamelijk Arawak, als zwarte arbeiders werkten.467 Zij waren allen 

werknemers en geen slaven aangezien de slavernij in het Britse rijk in 1833 grotendeels was 

afgeschaft. Waar Palgrave stelde dat de Afrikanen veel hardere werkers zijn dan de indianen, gaf 

McCallum juist aan dat zijn inheemse werknemers veel harder werkten en betrouwbaarder waren 

dan zijn Afrikaanse arbeiders.468 Kortom, het was ook een kwestie van persoonlijke opinie. Zeker 

Schomburgk was een fel tegenstander van het tot slaaf maken van indianen, iets wat in zijn tijd nog 

geregeld werd gedaan door de Braziliaanse en Portugese autoriteiten.469 Voor Schomburgk was ‘de 

indiaan’ een onbeschaafd wezen dat de kans moest worden geboden om door middel van 

evangelisatie ook deel uit te maken van de geciviliseerde samenleving. Zou dit niet gebeuren dan 

vreesde Schomburgk dat de onbeschaafde indiaan op den duur zou uitsterven.470 Ook het 

gedachtegoed van Schomburgk werd uiteindelijk dus geleid door het christelijke en Europese 

superioriteitsgevoel.             

 Om nu terug te komen op de verentooien van het Zeeuws Genootschap: ongeacht hoe de 

verhoudingen tussen de indianenslaven en de plantagehouders ook waren, is het interessant om te 

kijken of de Zeeuwse tooien gekoppeld kunnen worden aan de inheemse slaven. Uiteraard ligt een 

dergelijke koppeling in eerste instantie niet voor de hand. De verentooien worden immers 

 
464 Goslinga 1985 (zie noot 405), p. 558. 
465 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 132. 
466 W.G. Palgrave, Dutch Guiana, Cambridge 1876, p. 82. 
467 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 181. 
468 Idem. 
469 Schomburgk 2006 vol II (zie noot 105), pp. 101-102. 
470 Schomburgk 2006 vol II (zie noot 105), p. 137. 
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geassocieerd met ceremonierituelen, terwijl deze geen rol speelden in het plantageleven van een 

inheemse slaaf en waardoor een verentooi voor hem of haar niet meer relevant zou zijn geweest. 

Tegelijkertijd moeten we ons afvragen wat er gebeurde met de bezittingen van een indiaan die door 

de Carib als slaaf werd verkocht. Namen de Carib waardevolle spullen als tooien ook mee als buit en 

gaven ze deze aan de Nederlandse kolonisten of hielden ze de tooien voor zichzelf? Helaas komt deze 

vraag in de bestudeerde literatuur niet aan bod. Whitehead (1988) beschrijft bijvoorbeeld uitvoerig 

de slavenhandel tussen de Carib en de Nederlandse kolonisten in Demerary en Essequibo, maar 

nergens zegt hij iets over wat er gebeurde met de bezittingen van de gevanggenomen slaven.471 Voor 

nu betekent dit dat niet kan worden uitgesloten dat deze bezittingen terechtkwamen bij de 

kolonisten. In potentie kunnen de Zeeuwse verentooien dus oorspronkelijk toebehoord hebben aan 

een van de hierboven genoemde indianenstammen die als slaven gevangen werden genomen door 

de Carib. Tegelijkertijd is dit wel een erg onaannemelijk scenario waarvoor geen bewijs is gevonden.

  

De kolonisten en hun Guyaanse bondgenoten                      

Nu de situatie van de niet-vrije indianen is besproken, kan er worden gekeken naar de relatie tussen 

de kolonisten en de vrije indianen. Dit zijn de indianenstammen waarmee de kolonisten in de 

zeventiende en achttiende eeuw bondgenootschappen sloten. Het betreft hier de Arawak, Akawaio, 

Carib en Warrau.472 Hun bondgenootschap stelde deze stammen in staat om handelscontacten aan te 

gaan met de kolonisten. De vooruitgeschoven handelsposten in de Guyaanse binnenlanden 

vervulden een cruciale rol in het onderhouden van deze handelscontacten.473 Een voorbeeld van zo’n 

handelspost was de post Arinda gelegen op het kruispunt waar de Essequibo zich vertakte in de 

Rupununi (afb. 124). De bevriende indianenstammen kwamen naar deze post toe om hier te 

handelen met de Nederlandse kolonisten.        

 Naast een economische functie vervulden de handelsposten ook een belangrijke 

diplomatieke rol. Dat bepaalde stammen zich als bondgenoten aan de kolonisten hadden verbonden, 

weerhield hen er niet van om onderling oorlog met elkaar te voeren. Zo woedden er tussen 1756 en 

1776 op verschillende plekken in de regio oorlogen tussen de Akawaio en Carib.474 In deze periode 

werd de posthouder van Arinda door Storm van ’s Gravensande gesommeerd om vrede te stichten 

tussen de strijdende partijen. De tactiek die men hiervoor toepaste, was dat de posthouder continue 

met de stamhoofden van bevriende indianenstammen in gesprek ging.475 Deze ‘uilen’, zoals de 

 
471 Whitehead 1988 (zie noot 5), pp. 180-188.  
472 Hartsinck 1770 (zie noot 7), pp 8-9. 
473 Hartsinck 1770 (zie noot 7), pp. 961-962. 
474 Whitehead 1988 (zie noot 5), pp. 166-167. 
475 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 169. 



187 

 

bevriende opperhoofden door de kolonisten werden genoemd, probeerde men onder meer te 

paaien door hen speciale cadeaus te geven zoals bijvoorbeeld zilverwerk.476 Het zou in theorie 

kunnen dat de opperhoofden in ruil voor dit zilverwerk de Zeeuwse verentooien hebben geschonken 

aan de kolonisten. In ieder geval illustreert dit diplomatieke ritueel dat de relatie tussen de 

kolonisten en hun inheemsee bondgenoten vrij innig kon zijn. Tegelijkertijd bleef er aan beide kanten 

altijd een bepaald wantrouwen bestaan. Zo was Storm van ’s Gravensande bijvoorbeeld zeer huiverig 

om de Carib geweren mee te geven voor hun slavenjacht aangezien zij zich met deze geweren ook 

tegen de kolonisten konden keren.477         

 Aan het bovenstaande moet nog worden toegevoegd dat ondanks de oorlogen die soms 

tussen verschillende indianenstammen woedden, deze stammen niet volledig gescheiden van elkaar 

leefden. Naburige stammen zochten elkaar juist op of leefden in gemengde nederzettingen. 

Schomburgk kwam bijvoorbeeld een Macusi-nederzetting tegen waarin ook indianen van de Arawak, 

Carib, Akawaio, Atorai en Wapishiani leefden.478 Daarnaast nam Schomburgk voor zijn negentiende-

eeuwse expedities leden mee afkomstig van zowel de Arawak, Akawaio, Carib, Macusi als de 

Warrau.479 Tegelijkertijd was het wel zo dat tijdens het dagelijkse avondmaal iedere stam zijn eigen 

kampvuur aanmaakte. Alleen de Akawaio en Macusi trokken volgens Schomburgk met elkaar op.480 

Ook voor hemzelf als expeditieleider was de ene stam beter te vertrouwen dan de andere. Over de 

Warrau gaf Schomburgk hoog op en leden van deze stam recruteerde hij dan ook consequent voor 

zijn expedities, terwijl bijvoorbeed Carib-indianen en Maopityan-indianen tijdens twee verschillende 

expedities ertussenuit knepen en Schomburg daarmee in grote moeilijkheden brachten.481 Op de 

complexe relatie tussen de Nederlandse kolonisten en de bevriende Akawaio, Arawack, Carib en 

Warrau zal nu per stam dieper worden ingegaan.   

De Carib                  

Als etnoniem kan met de term Carib zowel de verzamelnaam worden bedoeld voor alle Carib-

sprekende stammen, waaronder bijvoorbeeld de Akawaio, als wel de specifieke Carib-stam die onder 

veel verschillende namen bekend stond (Kalinya, Galibi, Ware Carib, etc).482 Tot op zekere hoogte 

erkenden de Nederlandse kolonisten met hun taalgebruik dit terminologische verschil. Zij maakten 

namelijk onderscheid tussen Carib-sprekende stammen als de Akawaio en de Carib. Tegelijkertijd 

gebruikten zij de algemene term Carib voor Carib-sprekende indianenstammen die hen onbekend 

 
476 Idem. 
477 Whitehead 1988 (zie noot 5), p. 165. 
478 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 50. 
479 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 189  
480 Idem. 
481 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), pp. 207-208 en Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 175.  
482 Gillin 1948 (zie noot 24), pp. 804-806. 
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waren.483 Een dergelijke generalisatie stamde al uit de tijd van Columbus toen de Spaanse 

conquistadores de alle hen goed gezinde stammen Arawak noemden, in plaats van dus enkel de 

specfieke stam te bedoelen, en alle vijandige stammen het predikaat Carib kregen.484 Daarbij werd dit 

predikaat nadrukkelijk geassocieerd met kannibalisme. Nu was de Carib-stam inderdaad 

kannibalistisch van aard in die zin dat zij in oorlogstijd het overwinningsritueel had om het vlees te 

eten van de verslagen tegenstander.485 De Nederlandse kolonisten hadden hier weinig van te vrezen 

aangezien zij een bondgenootschap met de Carib hadden gesloten. Deze inheemse stam kan worden 

beschouwd als de belangrijkste bondgenoot van de kolonisten.     

 De Carib waren wijdverspreid over de Guyaanse kust en hadden zich in de achttiende eeuw 

onder andere gevestigd aan de midden- en benedenloop van de Essequibo, Corantijn en Cuyuni (afb. 

125 en 126).486 Aanvankelijk waren de Carib de belangrijkste handelspartners van de kolonisten en 

dan met name voor anatto.487 De handel in deze verfstof kende zijn hoogtepunt in de periode 1700-

1742.488 Daarna verschoof het accent in de koloniën Demerary en Essequibo van handel naar 

landbouw en waren voor de kolonisten niet langer de zaden van de orleaanboom maar slaven het 

belangrijkste handelsproduct. Ook in deze handel wisten de Carib een sleutelpositie te bemachtigen. 

Zoals al eerder genoemd hadden zij een groot aandeel in de aanvoer van inheemse slaven die op de 

Nederlandse plantages kwamen te werken. Daarnaast hielpen de Carib de plantagehouders met het 

opsporen van weggelopen slaven of het onderdrukken van muitende slaven.489   

 Het monopolie dat de Carib met de slaven- en anattohandel hadden, gaf mede aanleiding 

voor de oorlogen die zij in de achttiende eeuw uitvochten met de Akawaio en Macusi.490 Deze 

stammen wilden ook in anatto handelen met de Hollanders maar werden hierom, tot onvrede van de 

kolonisten, bevochten door de Carib. De krijgsvaardige Carib, zij werden door de kolonisten ook 

ingezet om de Spanjaarden aan de Orinoco te bevechten, kwamen bij deze oorlogen als winnaar uit 

de bus en behielden zo hun imperium.491 Overigens werden de Carib vanwege hun oorlogszucht niet 

door iedere kolonist gewaardeerd. In zijn achttiende-eeuwse reisjournaal omschrijft Groen hen als 

een vals en slecht volk.492  

 

 
483 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 205-206. 
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486 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 21.   
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489 Schult 2014 (zie noot 25), p. 33. 
490 Whitehead 1988 (zie noot 5), pp. 166-169. 
491 Idem. 
492 Hogeweg 2013 (zie noot 37), p. 104. 
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De Arawak 

Voor de term Arawak geldt hetzelfde als voor de term Carib. Deze term is zowel een verzamelnaam 

voor alle Arawak-sprekende stammen als wel een specifieke stamnaam, namelijk die van de Arawak 

(Aroaqui, Aruac, Arawaco, Lokono, etc.).493 Net als bij de Carib werd ook de term Arawak door de 

kolonisten zowel in stamspecifieke als in generaliserende zin gebruikt.494 De Arawak  hadden zich in 

de achttiende eeuw met name gevestigd in het grote kustgebied tussen de rivieren Barima en 

Marowijne en zaten daarmee dus ook in de buurt van de Nederlandse plantages aan de Essequibo en 

Demerary (afb. 125 en 126).495         

 Aangezien de Carib grotendeels het monopolie op de handel met de Nederlanders hadden, 

lieten de Arawak zich door de Nederlandse kolonisten vaak inzetten als arbeidskracht.496 De Arawak 

begeleidden bijvoorbeeld de kolonisten als gids op expedities naar het binnenland of zij fungeerden 

als tolk voor de kolonisten bij andere Arawak-sprekende stammen. Schomburgk kwam daarnaast  

begin negentiende eeuw op de Corentijne een aantal nederzettingen van de Arawak en Warrau 

tegen in de buurt van houtzagerijen.497 Deze zagerijen en dus ook de nederzettingen lagen op hun 

beurt weer in de nabijheid van de handelspost Oreala. Deze post bevond zich zo’n honderd kilometer 

stroomopwaarts van de monding van de Corentijne en werd gerund door de Nederlander De 

Wolff.498 Inmiddels in Britse handen was deze post oorspronkelijk van de Nederlandse kolonisten, van 

hen namen de Britten het posthouderssysteem over, en lieten de Arawak zich dus zeer waarschijnlijk 

oorspronkelijk door de Nederlanders inzetten als houthakkers.499    

 Overigens noemt Hartsinck (1770) ook nog de Secoties of Schotten als een speciale familie 

van de Arawak, vernoemd naar hun opperhoofd Schot, en die gevestigd waren aan de rivieren en 

kreken rondom de Berbice.500 Met deze Schotten zouden de kolonisten een hechte band hebben 

gehad.501 Echter, in de andere bestudeerde literatuur komt de term ‘Schotjes’ alleen terug bij 

Hulsman (2009). Hij beschrijft hen niet als een inheemse stam maar als een groep van Nederlandse 

 
493 Gillin 1948 (zie noot 24), pp. 804-806. 
494 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 205-206. 
495 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 21. 
496 Schult 2014 (zie noot 25), p. 14. 
497 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 122. 
498 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 121. 
499 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 18. Het posthoudersysteem van Nederlands-Guyana namen de Britten over 

voor hun Brits-Guyana. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de Britten minder intensief dan de 

Nederlandse kolonisten gebruikmaakten van dit diplomatieke contact met de indianenstammen in de 

Guyaanse binnenlanden. De Britse plantagehouders verbleven voornamelijk aan de kust in plaats van net als de 

Nederlandse kolonisten ook frequent de binnenlanden van Guyana te verkennen.  
500 Hartsinck 1770 (zie noot 7), p. 8. 
501 Idem. 
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koopvaardijschippers die actief waren op de Zuid-Amerikaanse wateren.502 Daarmee is het 

twijfelachtig of de door Hartsinck genoemde Arawak-familie ooit heeft bestaan.  

De Akawaio  

Een derde bondgenoot van de kolonisten waren de Akawaio. De indianen van deze stam waren in de 

achttiende eeuw voornamelijk gevestigd aan de middenloop van de Berbice, Demerary en Essequibo 

en de hiervan westelijk gelegen Cuyuni en Mazaruni (afb. 125 en 126).503 Zoals uit bovenstaande al 

bleek handelden ook de Akawaio in anattozaden met de Nederlandse kolonisten.504 In de 

zeventiende eeuw gebeurde dit bij de handelspost Markaay, die later door kolonisten werd 

omgedoopt tot de Acawaaische poort.505 Deze anattohandel leidde in 1756 tot een oorlog tussen de 

Akawaio en Carib aan de rivier Barima en deze oorlog breidde zich vervolgens uit naar de stammen 

aan de Curuny.506 Dat het hier gaat om gebieden ten westen van Demerary en Essequibo komt ook 

omdat gaandeweg de achttiende eeuw de Spaanse kolonisten aan de Orinoco steeds meer invloed 

kregen in deze gebieden en hier, om de Nederlanders te dwarsbomen, de Akawaio opstookten tegen 

de Carib.507           

 Tijdens zijn reis door Demerary kwam Pieter Groen ook de Akawaio tegen en liet hij zich 

verzorgen door een van hun medicijnmannen.508 Het is maar een detail maar wel één dat de indruk 

wekt dat de verhoudingen tussen de Akawaio en de kolonisten eind achttiende eeuw ondanks de 

stammenoorlogen goed waren. Roth (1924) geeft aan dat de Akawaio naast anatto ook met de 

Nederlandse kolonisten handelden in tropisch hout, vanille, nootmuskaat, kaneel, apen en 

papegaaien.509    

De Warrau  

De vierde bondgenoot van de Nederlanders die tot de zogenoemde vrije stammen behoorden, waren 

de Warrau. Dit is een aparte taalfamilie, onderverdeeld in zo’n twintig substammen (Araote, Farute, 

Guarau, etc.).510 De Warrau leefden van oudsher en dus ook in de achttiende eeuw voornamelijk in 

het deltagebied van de Orrinoco en ook in dat van de Corentijne (afb. 125 en 126).511 Hun stamnaam 

 
502 Hulsman 2009 (zie noot 9), p. 195. 
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509 Roth 1924 (zie noot 17), p. 637.  
510 P. Kirchoff, ‘The Warrau’ in: J.H. Steward (red.), Handbook of the South Americans vol. 3, Washington 1948, 

p.  869. 
511 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 21. 
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laat zich dan ook vertalen als ‘kanomensen’ of ‘moerasmensen’. Vanwege het grote getijdenverschil 

in de deltagebieden leefden en leven de Warrau nog steeds in huizen op hoge palen.512  Tegelijkertijd 

verlieten in de achttiende eeuw sommige Warrau het moerasachtige deltagebied om zich aan de 

Essequibo te vestigen in de buurt van de Nederlandse plantages. Sommige Warrau leefden zelfs op 

deze plantages. Zo hielpen zij de kolonisten met jagen en vissen.513 Daarnaast kwam eerder al naar 

voren dat Schomburgk een aantal nederzettingen van de Warrau tegenkwam in de buurt van de bij 

de posthouder De Wolff gelegen houtzagerijen.       

 Tegelijkertijd kwam deze arbeidsmigratie van de Warrau ook voort uit lijfsbehoud. Rond 1769 

poogde een Spaanse missie van de nabij de monding van de Orrinoco gevestigde Capucijnen om de 

Warrau te verdrijven uit hun moerassen en ze in de armen van de Spaanse missionarissen te 

drijven.514 Deze poging mislukte maar had wel als effect dat veel van de Warrau naar Nederlands-

Guyana vluchtten. Interessant is overigens dat de Spaanse missionarissen in die tijd over de Warrau 

schrijven dat zij meer nog dan iedere andere Guyaanse stam weigerden om zich aan te sluiten bij de 

padres.515            

 De moeizame relatie tussen de Spaanse missionarissen staat in schril contrast te staan met 

de goede verhoudingen tussen de Warrau en de Nederlandse kolonisten. Zo beschrijft Groen in zijn 

achttiende-eeuwse reisjournaal de Warrau als een goed maar gesloten volk.516 Hartsinck (1770) geeft 

aan dat de gouverneur van Demerary-Essequib om de twee jaar een simpel rood kleed en een rode 

hoed aan het opperhoofd van de Warrau schonk.517 Ook Schomburgk was zeer positief over zijn 

Warrauaanse expeditieleden en die hij daarom steevast recruteerde voor zijn negentiende-eeuwse 

expedities. Het grote verschil tusssen de Spaanse en Nederlandse kolonisten is dat de relatie tussen 

de laatstgenoemden en de Warrau meer pragmatisch dan evangelistisch van aard was, het hoofddoel 

was niet om de indianen te bekeren, en dat deze relatie daarom veel minder wrevel opwekte dan die 

tussen de Warrau en de Spaanse kolonisten.       

 Toch vormde het pragmatisme van de Nederlandse kolonisten indirect wel degelijk een groot 

gevaar voor de Warrau. Ondanks dat zij een bondgenoot van de Nederlanders waren, weerhield dit 

de Carib er niet van om de Warrau als slaven aan de plantagehouders te verkopen. De Spaanse 

monnik Benito de la Garriga schrijft in 1749 dat de Carib jaarlijks meer dan driehonderd kindslaven 

aan de Nederlanders verkopen, terwijl meer dan vierhonderd volwassenen vermoord 

 
512 H.D. Heinen, Oko Warao: Marshland People of the Orinoco Delta, 1988, p. 127. 
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achterbleven.518 Deze volwassenen zouden de plantagehouders niet graag als slaaf kopen aangezien 

hun neigingen tot ontsnapping veel sterker waren dan die van de kinderen.519 Nu was Garriga als 

Spanjaard de Nederlandse kolonisten zeer waarschijnlijk vijandsgezind en kunnen de aantal die hij 

noemt hier niet worden geverifieerd, maar dat de Warrau ook als slaven aan de Nederlanders 

werden verkocht is een feit. Tegelijkertijd kwamen de Warrau in 1752 samen met de Spanjaarden in 

opstand tegen de slavenjagers van de Carib en wisten ze hen te verdrijven uit de Orrinoco-delta.520 

Beschermd door hun moeraslanden waren de Warrau daarmee een van de weinige Guyaanse 

stammen in de achttiende eeuw die de Carib uiteindelijk weerstonden.  

Overige handelspartners 

Waar bovengenoemde bondgenootschappen een min of meer formeel karakter droegen, waren er 

ook nog een aantal Guyaanse stammen waarmee de Nederlandse kolonisten veelvuldig handelden 

zonder dat er speciale (vredes)verdragen met deze stammen waren gesloten. Zo waren in de 

zeventiende eeuw de Sheboya en Yao belangrijke handelspartners van de kolonisten. Over de Yao is 

al gezegd dat zij in achttiende eeuw naar de binnenlanden van Guyana verhuisden en daardoor niet 

langer tot de belangrijkste handelspartners van de kolonisten behoorden (afb. 125). Van de Sheboya 

kan gezegd worden dat zij op een gegeven moment volledig van de bodem verdwenen. Tot en met 

1680 komen zij als etnische identiteit voor in historische bronnen maar daarna niet meer.521 In de 

linguïstische literatuur wordt de taal van de Sheboya als dood omschreven.522 Op de kaart van 

Nimuendajú (1948) met daarop alle nog levende en uitgestorven indianenstammen is te zien dat de 

Sheboya (hier Sapai genoemd) tot de laatste categorie behoren (afb. 125).       

 Ook met de Macusi hadden de kolonisten te Demerary en Essequibo informeel 

handelscontact. Deze Carib-sprekende stam leefde in de achttiende eeuw vooral in het 

savannegebied tussen de Essequibo en de Rupununi en dat ten noorden van de Kanuku-bergen lag 

(afb. 125 en 126).523 Deze Macusi waren ook veelvuldig slachtoffer van de rooftochten van de Carib 

en werden als slaaf verkocht aan de Nederlandse plantagehouders.524 Overigens bevonden de Macusi 

zich oorspronkelijk nog meer in de binnenlanden van Guyana, maar onder druk van de Wapishiana 

waren zij in de achttiende eeuw gedwongen om stroomafwaarts te verhuizen.     

 Een andere indianenstam waar de Nederlandse kolonisten begin achttiende eeuw mee 

handelden waren de Manau. Op de kaart van Nimuendajú is deze stam gevestigd diep in het 
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Guyaanse binnenland aan de Rio Negro (afb. 125). Echter, midden achttiende eeuw waren de Manau 

ver stroomafwaarts gereisd en verschenen ze in grote getallen aan de Essequibo.525 Omdat de Manau 

ook gouden objecten verhandelden, werden zij door de Europese kolonisten geassocieerd met de 

legende van El Dorado.526 In de gouden stad Manoa aan de oevers van het legendarische Parima-

meer zou koning El Dorado iedere dag een bad van vloeibaar goud nemen.527 Zowel in de jaren 

twintig als later in de jaren zestig van de achttiende eeuw zochten de Manau contact met de 

Nederlandse kolonisten te Essequibo.528 Ook zij hielden zich bezig met de lucratieve slavenhandel. Dit 

was tegen het zere been van de Carib die zo hun slavenhandelsmonopolie met de Nederlanders in 

gevaar zagen komen.529 Zij voerden in de achttiende eeuw dan ook verschillende oorlogen met de 

Manau.            

 Ook met de Wapishiana kwamen de Nederlandse kolonisten in contact. Deze stam bevond 

zich in de achttiende eeuw in de binnenlanden aan de oevers van de Branco en de Rupununi, beide 

zijn vertakkingen van de Essequibo (afb. 125 en 126). Een kolonist die in contact kwam met de 

Wapishiana was Gerrit Janssen. Janssen was als posthouder verbonden aan de meest binnenlands 

gelegen handelspost Arinda. Het was vanuit hier dat Janssen in 1769 een ontdekkingstocht ondernam 

naar vermeende kristalmijnen en via de Essequibo en de Rupununi uiteindelijk terechtkwam bij de 

Maho-rivier.530 Op beide oevers van deze rivier trof hij de Wapishiana aan. Zij ontvingen hem 

vriendelijk. Daarmee was Janssen een beter lot beschoren dan de drie Nederlandse kolonisten die 

een aantal jaren eerder door deze Wapishiana waren ontvangen.531 Zij werden vermoord door de 

indianen. Het geeft meteen aan hoe grillig en precair het contact was tussen de kolonisten en de voor 

hen meer onbekende indianenstammen in de Guyaanse binnenlanden.       

 Tot slot zijn er nog de Waica die Schomburgk in 1841 tegenkwam in de buurt van het eiland 

Tokoro in de Cuyuni-rivier.532 Op dit eiland bevond zich tot eind achttiende eeuw de meest westelijke 

handelspost van de Nederlandse kolonisten en die, zo maakt Schomburgk op uit de informatie van de 

Waica, werd bestierd door een man genaamd Palmsteen (afb. 124).533 Hier handelden de Waica met 

de Nederlanders totdat de handelspost aan het einde van de achttiende eeuw werd vernietigd door 

de Spaanse kolonisten aan de Orinoco.534 De nieuw opgerichte handelspost van de Nederlanders lag 

vervolgens veel minder ver ten westen van Essequibo. Het is onduidelijk of de Waica hierna nog 
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doorgingen met hun handel met de Nederlanders. Overigens waren de Chayma de naburige stam van 

de Waica en is de kans daarmee groot dat de Nederlandse kolonisten ook met deze stam ruilhandel 

dreven.535 

De inheemse stammen van de binnenlandse expedities                                         

Nu zijn in het bovenstaande een groot aantal inheemse stammen genoemd waarmee de kolonisten 

in de achttiende eeuw (handels)contacten hadden. Volgens de visies van Schult (2014) en Whitehead 

(1988) vormden deze contacten een afgebakend geheel.536 Buiten deze stammen hadden de 

kolonisten nauwelijks contact met andere inheemse Amerikanen. Dit omdat de kolonisten voor de 

handel met de stammen dieper in de binnenlanden afhankelijk zouden zijn van hun inheemse 

partners aan de kust van Guyana. Met name de Arawak en Carib zouden aan de Essequibo optreden 

als poortwachters.537 Zij voorkwamen dat er direct handelsverkeer ontstond tussen het kustgebied en 

de binnenlanden en profiteerden hiervan door zichzelf in de belangrijke positie van tussenpersoon te 

manoeuvreren. Tenminste, zo is het beeld dat Schult en Whitehead schetsen maar dit beeld behoeft 

enige aanpassing. Inderdaad was het bondgenootschap dat de Nederlandse kolonisten met de 

Arawak en Carib sloten zeer belangrijk voor hen. Maar het gaat te ver om te concluderen dat deze 

stammen de volledige controle hadden over de waterwegen naar het binnenland. Net werd al 

duidelijk dat bijvoorbeeld Gerrit Janssen stroomopwaarts de Rupununi en Maho opvoer. Hij was lang 

niet de enige Nederlandse kolonist die zulke binnenlandse expedities ondernam. Zoals zovele 

avonturiers op zoek naar El Dorado voerden Gerrit Jacobs en Salomon Hermen Sanders tussen 1718 

en 1720  vanaf de Essequibo over de Rupununi, Parima en Rio Branco om uiteindelijk in de Amazone 

terecht te komen.538 De stammen die zij op deze meer dan duizend kilometer lange reis 

tegenkwamen, waren de Atorai, Trio, Tunayana, Wacai en Waiwai.539           

 De binnenlandse expedities van Janssen, Jacobs en Sanders zijn twee van de vele 

voorbeelden die Bos (1998) geeft en waaruit blijkt dat niet alleen de indianen maar ook de kolonisten 

en missionarissen in de achttiende eeuw wel degelijk gebruikmaakten van het fijnmazige en goed op 

elkaar aangesloten rivierennetwerk waarmee nagenoeg heel het Amazonia-gebied bereikbaar was.540 

Ook Hulsman (2009) onderschrijft dat al in de zeventiende eeuw de Nederlandse kolonisten over een 

uitgebreid netwerk van handelssteunpunten beschikten en dat dit vanaf de Guyana’s reikte tot aan 
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het westelijke Amazone-gebied en de Xingú-rivier.541 Zodoende waren er genoeg mogelijkheden voor 

de kolonisten om zelf in contact te komen met de inheemse stammen in het binnenland. Daarnaast 

kwamen sommige binnenlandse stammen zelf de kolonisten in het kustgebied opzoeken. Denk aan 

de al eerder genoemde Manau en de door Schomburgk gespotte Macusi die van de Rupununi op weg 

waren naar de Demerary. Kortom, er waren mogelijkheden te over voor de Nederlandse kolonisten 

en de indianen om met elkaar in contact te komen. Echter, het is niet van toegevoegde waarde om 

op deze plek alle daadwerkelijk plaatsgevonden en alle waarschijnlijk plaatsgevonden ontmoetingen 

te beschrijven tussen de binnenlandse stammen en Nederlandse kolonisten die Bos noemt. In 

verband met de herkomst van de Zeeuwse verentooien is hier genoeg aan een opsomming van de 

Guyaanse stammen die de Nederlandse kolonisten in de zeventiende en achttiende eeuw ook 

ontmoetten of ontmoet konden hebben en die nog niet in het bovenstaande zijn genoemd. Het gaat 

hier om de Arukujana’s, Assawai, Chamai, Caicushiana, Kainemo, Kirikirigoto, Pariacoto, Pianocoto, 

Prouyana, Sirojana, Tarai, Taruma, Wayarikure en Yapocoy.542      

 Bovenstaande opsomming kan nog worden aangevuld met de indianenstammen die door 

Harstsinck (1770) worden genoemd. De historicus noemt voor de meeste Guyaanse stammen niet of 

de Nederlandse kolonisten deze daadwerkelijk ontmoet hebben, maar het feit dat deze in Nederland 

gezetelde historicus afwist van het bestaan van deze stammen duidt erop dat de kolonisten in 

contact stonden met deze stammen. Het gaat hier om de volgende, nog niet eerder genoemde 

stammen: Quirruba (Quiri-Quiripa?), Andaques (?), Abanas (?), Caberre, Achaguas, Saliva, Chiricoa, 

Guajiva (Pariacoto?), Sarura (?), Otomaco, Guamo, Palank, Cusari, Palikur, Aromayou (Aramayu), 

Nourage, Pirio, Macuani, Mauriause (Marourioux?), Tocoyen, Tarcupe (?), Aramagoto, Maprouanis, 

Macapa, Ayauanique (Auaké?), Arua, Coumaou (Comani?), Maykiane (?), Amacidou (Amicuana?), 

Ouroubas (Orabaru?), Ameneyou (?), Apiaoua (Apirua, Apurui?), Tapouyrana (Taparito, Tapicari?), 

Certanes (Cereu?), Aroukayou (Arecuna?), Calipourn (Caripuna?), Sakaque (?), Baricour (?), Makes 

(Makenu?), Ayes (?), Parakouaries (Paraugoaru, Paraviyana?), Cajas (Cariaya, Caran?), Pakaxes en 

Tapouyas (Tapicari, Tupi?).543 Voor een aantal van deze stammen, degene met een vraagteken achter 
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Handbook of South-American Indians. In een enkel geval staat er alleen een vraagteken achter de door 
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hiermee verbonden is het grotere probleem van de stamnamen. Iedere bron, en dan met name de 

contemporaine, heeft soms zijn eigen, afwijkende naamgeving voor een en dezelfde indianenstam.  
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hun naam, is het niet duidelijk welke stammen Hartsinck hier bedoelde. Daarmee is het twijfelachtig 

of deze stammen daadwerkelijk hebben bestaan of dat de historicus hier namen door elkaar haalde. 

Hij verbleef immers zelf in Nederland en zoals al eerder genoemd bleek sommige informatie van 

Hartsinck over Guyaanse aangelegenheden ter plaatse niet te kloppen.                      

 Tot slot kan de opsomming nog worden aangevuld met de stammen die De Goeje in zijn 

Bijdrage tot de ethnographie der Surinaamsche indianen (1906) noemt. Dit zijn de Oepoeroei 

(Upurui), Olisjiana (?), Pianaye (Pianoi), Kioukiana (Quikeanna?), Maopitiana (Maopityan), 

Séeeoejana (Tchihayana?), Mekojana, Maipoeriana (Maipure), Peunama (?), Amalisana (Amariba?), 

Sikalesana (Chikoyana?), Parawajana (Parucoto), Kokojana (Cucuyana), Sirojana (Cereu), Maleleana 

(Rereyana, Nereyo), Toenayana, en Penéoja (?).544 Dit zijn de stammen die ten tijde van de vroeg 

twintigste-eeuwse expeditie van De Goeje in Suriname leefden. De etnograaf kon voor deze stammen 

helaas niet aangeven vanaf wanneer deze stammen in het land waren gevestigd.  

Conclusie                                                    

Als alle bovengenoemde indianenstammen bij elkaar worden opgeteld dan zijn het in totaal 99 

stammen waarmee de Nederlandse kolonisten in de Guyana’s (in)direct contact hadden of konden 

hebben gehad. Dit is een fors aantal maar dient tegelijkertijd ook te worden genuanceerd. Zoals al 

opgemerkt in de inleiding van deze scriptie is het begrip stam tamelijk fluïde; onder invloed van 

processen als huwelijk, handel en migratie verandert zowel de naam als de samenstelling van een 

stam continue. Stammen kunnen hun naam met zich meenemen wanneer zij na twee of drie 

generaties naar een nieuwe nederzetting verhuizen, maar zij kunnen ook een nieuwe naam krijgen. 

Deze wordt bijvoorbeeld aan hen gegeven door hun nieuwe buren of wanneer een stam worden 

opgenomen in een nederzetting van een andere, grotere stam. Met twee verschillende stamnamen 

kunnen dan dezelfde groep mensen worden bedoeld en het ligt er dan maar net aan op welk 

moment in de tijd de Nederlandse kolonisten deze stam tegenkwamen. Wisselende tijdstippen leiden 

tot wisselende namen voor dezelfde Guyaanse stam.       

 De kans is dan ook zeer groot dat er dubbelingen voorkomen in deze inventarisatie van 99 

Guyaanse stammen. Geprobeerd is om deze dubbelingen te filteren, dus bijvoorbeeld enkel ‘Wayana’ 

is geteld in plaats van ook nog eens ‘Oyana’ waarmee dezelfde stam wordt bedoeld, maar dit kan 

maar tot op bepaalde hoogte. In de opsomming van Hartsinck komen namelijk stamnamen voor die 

niet zijn terug te vinden in het Handbook of South-American Indians (1948).545 Daarmee is het de 

vraag of sommige van de door Hartsinck genoemde stammen überhaupt bestonden of dat hij met 

 
544 De Goeje 1906 (zie noot 25), pp. 2-4. De cursief geschreven stamnamen komen uit het Handbook of South-

American Indians.    
545 Gillin 1948 (zie noot 24), pp. 801-817. 
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deze namen stammen bedoelden die doorgingen onder andere, voor de inventarisatie al getelde 

stamnamen. Zoiets valt natuurlijk nooit volledig te verifiëren. Wellicht daarom dat het aantal 

indianenstammen waarmee de Nederlandse kolonisten daadwerkelijk in aanraking kwamen iets lager 

ligt dan de nu 99 geïnventariseerde stammen.                   

 Een tweede relativering voor wat betreft het precieze aantal van 99 gevonden 

indianenstammen is dat tot dit aantal is gekomen via een bestudering van historische en 

hedendaagse bronnen. Nu zullen er ook ontmoetingen zijn geweest tussen de Nederlandse 

kolonisten en onbekende Guyaanse stammen die niet terechtkwamen in deze boeken. Uit de kaart 

van Nimuendajú (1948) blijkt dat er aan de door de Nederlandse kolonisten gebruikte handelsrivieren 

(Essequibo, Rupununi, etc.) een aantal inheemse stammen leven en leefden die niet worden 

genoemd in de bestudeerde bronnen en dus ook niet terugkomen in de inventarisatie van 99 

Guyaanse stammen. Al kan het ook hier zijn dat Nimuendajú voor deze stammen namen gebruikt die 

de overige bestudeerde bronnen voor deze stammen niet gebruiken maar dat het dus wel om één en 

dezelfde stammen gaat.          

 Het in dit geval problematische van de kaart van Nimuendajú is dat deze wel aangeeft 

wanneer stammen uitstierven maar niet wanneer zij zich vestigden in een bepaald gebied. 

Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat a) de door Nimuenjadú genoteerde en de in de overige 

bronnen ontbrekende stammen wel degelijk al in de achttiende eeuw aan de Essequibo en Rupununi 

leefden, maar dat de Nederlandse kolonisten ze hier simpelweg niet waren tegengekomen of dat b) 

de kolonisten deze stammen wel waren tegengekomen maar ze nooit hebben genoteerd. Dit laatste 

pleit er dan weer voor dat de kolonisten meer dan de 99 voor deze scriptie geïnventariseerde 

Guyaanse stammen hebben ontmoet. Dit wordt ondersteund door het feit dat vanaf begin 

achttiende eeuw de inheemse stammen van de binnenlanden veelvuldig gebruikmaakten van de 

belangrijkste handelsroutes die van noord naar zuid door de Guyana’s liepen om te onderhandelen 

met de stammen of kolonisten aan de kust.546 En dat andersom vanaf midden achttiende eeuw 

ontdekkingsreizigers en missionarissen zoals die van de Moravische Broeders gebruik begonnen te 

maken van deze handelsroutes.547 Zodoende kunnen de kolonisten door het fijnmazige 

rivierennetwerk ook in contact zijn gekomen met meer obscurdere stammen uit de binnenlanden 

waarvan ze de namen niet wisten of deze niet noteerden.      

 Tot slot moet er rekening worden gehouden met dat de Nederlandse kolonisten ook op 

indirecte wijze in contact konden komen met diep in het oerwoud verscholen stammen. Namelijk 

wanneer dit contact verliep met een wel voor de kolonisten bekende indianenstam als 

 
546 Bos 1998 (zie noot 25), p. 337. 
547 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 22 en 337. 
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tussenpersoon. De Warrau ruilden bijvoorbeeld de door hen gevangen yarau, een voornachtige vis, 

met de Nederlandse kolonisten tegen bijlen en messen. De Warrau verkochten dit ijzerwerk 

vervolgens aan andere stammen.548 Nederlandse gereedschappen als bijlen en messen maar ook 

kleding en geweren zouden eind zeventiende eeuw al door een Spaanse expeditie zijn aangetroffen 

bij indianen aan de oevers van de Rio Negro.549 Er is een kans dat hier al een Nederlandse expeditie 

was geweest voorafgaand aan die van Jacob en Sanders, maar aannemelijker is dat de Arawak, Carib 

of Warrau vanuit de kustregio naar de Rio Negro waren gevaren om hier Nederlands ijzerwerk te 

verkopen. Volgens Rivière kwam deze indirecte handel van de Nederlandse kolonisten met 

binnenlandse stammen het meeste voor.550 Voor de zeventiende eeuw lijkt dit sowieso logischer 

aangezien de inheemse Amerikanen de binnenlandse waterwegen al eeuwenlang op hun duimpje 

kenden, terwijl de Nederlandse kolonisten ze pas net begonnen te ontdekken. Zo zouden in 1637 

indianen aan de diep in het Amazonegebied gelegen Solimões-rivier in het bezit zijn van ijzerwerk 

afkomstig uit Essequibo. De Akawaio zouden dit gereedschap aan deze binnenlandse indianen 

hebben verkocht.551           

 Het bovenstaande noemt allemaal voorbeelden van Nederlandse spullen die via een met de 

kolonisten bevriende indiaanstam bij een voor de kolonisten onbekende stam terechtkwamen. Maar 

wie weet dat bij de Zeeuwse verentooien de omgekeerde route heeft plaatsgevonden. Dus dat deze 

tooien afkomstig waren van een diep in het binnenland verscholen stam die de kolonisten niet 

kenden en die deze tooien verhandelden aan een meer stroomafwaarts gevestigde stam die de 

kolonisten wel kenden. Deze stam kon als tussenstation fungeren wanneer zij op haar beurt de 

verentooien weer aan de kolonisten verkocht. Zodoende konden de kolonisten in het geval van de 

Zeeuwse tooien dus alsnog aan verentooien komen va Guyaanse stammen waarvan zij het bestaan 

niet afwisten.          

 Concluderend zijn er vele Guyaanse stammen van wie de Nederlandse kolonisten op allerlei 

verschillende manieren de Zeeuwse verentooien hebben kunnen krijgen. Daarbij ligt het misschien 

meer voor de hand dat G2348, G2350 en G2351A en B afkomstig zijn van de stammen waarmee de 

kolonisten het meeste contact hadden, te weten de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau. Tegelijkertijd 

kan niet worden uitgesloten dat de kolonisten de verentooien ontvingen van een meer obscure stam 

diep verscholen in de Guyaanse binnenlanden. Een verdere filtering van het aantal potentiële 

kandidaten is dan ook noodzakelijk. Dit zal gebeuren door in het volgende hoofdstuk G2348, G2350 

 
548 Hulsman 2009 (zie noot 9), pp. 175-176. 
549 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 132-133. 
550 Rivière 2006 (zie noot 19), p. 18. 
551 Hulsman 2009 (zie noot 9), p. 240. 



199 

 

en G2351A en B te vergelijken met Guyaanse verentooien afkomstig van verschillende, hierboven 

genoemde stammen.   

 

Hoofdstuk 5: de stilistische vergelijkingen van G2348, G2350 en G2351A en B 

Nadat in hoofdstuk twee G2348, G2350 en G2351A en B al onderling zijn vergeleken en met name de 

materiële aard van deze tooien is onderzocht, worden zij nu vergeleken met Guyaanse verentooien 

uit de collecties van andere musea. Deze stilistische vergelijkingen zijn het slotstuk van deze scriptie 

en hebben als doel uit te maken van welke Guyaanse stammen G2348, G2350 en G2351A en B 

afkomstig zijn. De Guyaanse verentooien waarmee de Zeeuwse verentooien worden vergeleken, zijn 

afkomstig uit de collecties van het American Museum of Natural History (New York), Penn Museum 

(Philadelphia), Pitt Rivers Museum (Oxford), National Museum of the American Indian (Washington), 

Etnografiska Museet (Stockholm), Institut für Ethnologie und Ethnologische Sammlung (verbonden 

aan de universiteit van Göttingen), Übersee-Museum (Bremen), Ethnologisches Museum (Berlijn), 

Musée d’Ethnographie (Neuchâtel), Lindenmuseum (Stuttgart), Rautenstrauch-Joest-Museum 

(Keulen), Wereldmuseum (Rotterdam), Museum aan de Stroom (Antwerpen), Tropenmuseum 

(Amsterdam) en het Museum Volkenkunde (Leiden). Van deze laatste vier musea zijn de 

desbetreffende tooien fysiek bestudeerd. Bij de overige musea was dit praktisch niet mogelijk en 

daarom zijn van de tooien van deze musea een of meerdere hoge resolutiefoto’s opgevraagd.  

 Voor alle bestudeerde tooien geldt dat ze stilistische overeenkomsten hebben met de 

Zeeuwse tooien. Om deze reden zijn de desbetreffende tooien nader bestudeerd. Deze vergelijking is 

dus gebaseerd op verwantschap in plaats van op uitsluiting. In de eerste vier hoofdstukken is al 

vastgesteld dat de Zeeuwse tooien zeer waarschijnlijk uit de Guyana’s komen. Daarom heeft het 

weinig zin om in deze vergelijking bijvoorbeeld de meer kleurrijke en daardoor niet-gelijkende tooien 

uit de Andes-regio of Brazilië op te nemen, een enkele uitzondering daargelaten (afb. 51). Het is veel 

effectiever om te focussen op de op G2348, G2350 en G2351A en B gelijkende tooien, die in de regel 

afkomstig zijn uit de Guyana’s. Hieronder wordt nu elk van de vier Zeeuwse tooien apart getoetst 

met het voor G2348, G2350, G2351A en B relevante vergelijkingsmateriaal. Daarbij is relevant dat het 

merendeel van de verentooien waarmee wordt vergeleken een stuk jonger zijn dan de Zeeuwse 

tooien. Deze tooien zijn immers bijzonder oud, terwijl slechts weinig musea beschikken over tooien 

van voor 1800. In plaats daarvan stamt het merendeel van de tooien in museumcollecties uit de 

negentiende of twintigste eeuw. De vogelveren in deze tooien hebben hun kleuren vaak beter 

behouden dan die in de Zeeuwse tooien en daarmee is er dus deels sprake van gezichtsbedrog.  
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 G2348                    

Uit de eerdere analyse van G2348 is naar voren gekomen dat deze tooi kenmerken vertoont die 

typerend zijn voor Guyaanse tooien. Tegelijkertijd zijn er ook unieke en lastiger te verklaren 

kenmerken, zoals het houten kruis en de touwvierkanten, die bij G2350 en G2351A en B niet 

voorkomen. Wellicht kunnen dergelijke details beter verklaard worden door G2348 te vergelijken 

met andere Guyaanse tooien. Ditzelfde geldt voor de huidige toeschrijving van G2348 aan de 

Wayana: is dit correct of moet de verentooi worden toegeschreven aan de Arawak of Warrau? 

AE.1995.0016.0013 

De eerste verentooi waarmee G2348 is vergeleken, is de aan de Aparai en Wayana toegeschreven 

tooi die zich bevindt in de collectie van het Antwerpse Museum aan de Stroom en die deel uitmaakt 

van een compleet danskostuum genaamd sapai (afb. 127). Deze verentooi is rond 1995 gemaakt en 

dus minder oud dan G2348.552 Tegelijkertijd is het deze verentooi waarop de huidige toeschrijving 

van G2348 aan de Wayana is gebaseerd.553 G2348 deelt immers stilistische overeenkomsten met de 

Antwerpse verentooi, zoals de kleine gekartelde veertjes, die bij beide tooien voorkomen (afb. 128). 

 De Wayana-Aparai verentooi werd gedragen tijdens de eeuwenoude Maraké-

initiatieceremonie voor jongens (afb. 129).554 Een aanwijzing hiervoor zijn de trosjes keverschilden 

van deze tooi die te zien waren bij G2348 en die een kletterend, ritmisch geluid voortbrachten 

wanneer de geïnitieerde met de tooi op danste. Daarnaast vallen net als bij G2348 in het centrum 

van de Antwerpse verentooi de staartveren op van in dit geval alleen de groenvleugelara. Deze veren 

van de ara zorgden ervoor dat de geïnitieerde zichzelf kon associëren met de mythische vogel. 

Zodoende kan G2348 ook een initiatietooi zijn die de geïnitieerde in staat stelde om te transformeren 

tot de mythische ara. De geïnitieerde had de mythische krachten van deze vogel in het geval van de 

Maraké-ceremonie ook hard nodig. Hij moest namelijk de hele nacht dansen met de verentooi op zijn 

hoofd en kreeg daarbij grote hoeveelheden kasiri te drinken.555 Dit laatste is een sterk alcoholische 

drank gebrouwen van cassave. Met het aanbreken van de ochtend werd vervolgens als ultieme 

pijnproeve een matje met stekende wespen tegen de borst en rug van de geïnitieerde gedrukt. Om 

de beproeving te doorstaan mocht hij geen enkele blijk van pijn geven.                           

 
552 Deze informatie is mij persoonlijk verteld door Mireille Holsbeke, conservator van het Museum aan de 

Stroom.   
553 Deze informatie is mij persoonlijk verteld door de conservatoren van het Zeeuws Museum en het Museum 

aan de Stroom.   
554 ‘Danshoofdtooi Wayana Aparai’, objectinformatie online collectiedatabase MAS, < 

http://search.mas.be/Details/collect/116105> (geraadpleegd op 20 september 2017).  
555 Farabee 1924 (zie noot 25), pp. 222-224 en ‘Hoofdtooi’, objectinformatie online collectie Afrikamuseum, 

Museum Volkenkunde en Tropenmuseum, 

<http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=737646&lang=> (geraadpleegd op 27 september 2017)  
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Een ander interessant punt waarop G2348 en AE.1995.0016.0013 sterke overeenkomsten met elkaar 

vertonen, is het vlechtwerk. De manden van beide tooien kennen een overeenkomstig 

visgraatpatroon (afb. 130). Zulk overeenkomstig vlechtwerk is interessant omdat het kan wijzen op 

een soortgelijk productieproces. Dit soortgelijke productieproces kan er weer op wijzen dat het gaat 

om twee tooien die zijn geproduceerd door dezelfde stam.     

 Tegelijkertijd zijn er ook eigenschappen die de Antwerpse en Zeeuwse tooi niet met elkaar 

delen. Het meest in het oog springende verschil zijn de veren waarmee de hogere mand van de 

Antwerpse tooi is bedekt (afb. 131). Hier zijn wel de groene veren van de Amazonepapegaai te 

herkennen, maar daarnaast ook blauw-gele veren die vermoedelijk afkomstig zijn van de blauwgele 

ara en zwarte veren die afkomstig kunnen zijn van de hokko of (harpij)adelaar.556 Deze vogelveren 

ontbreken bij G2348. Hetzelfde geldt voor de onnatuurlijk ogende gele veren in de op-een-na-

bovenste laag van de Wayana-Aparai tooi. Dit kunnen de ingekorte, volledig gele staartveren zijn van 

de blauwgele ara, van de soldatenara of van de wielewaal (Oriolidae).557 Tegelijkertijd kan niet 

worden uitgesloten dat de veren door middel van tapirage zo geel zijn gekleurd. Sporen van deze 

techniek zijn bij G2348 aangetroffen bij de nu wit geworden Amazonepapegaaienveren aan de 

verentouwen, maar dus niet in het centrum van de tooi. Verder ontbreken bij G2348 de witte 

donsveren van waarschijnlijk een adelaarssoort die bij de Antwerpse tooi wel zijn te zien.  

 Verder is bij de Antwerpse tooi aan de onderkant een ring van vermoedelijk palmbladeren 

bevestigd, waaraan stroken van boomschors hangen die tot aan de grond reiken (afb. 127). Een 

dergelijke band ontbreekt bij G2348 en er is geen aanwijzing dat deze er ooit wel heeft gezeten. 

 Ook zijn er kleine details waarin G2348 en de Wayana-Aparai-tooi van elkaar verschillen. Zo 

zijn de arastaartveren van de Antwerpse tooi op een andere manier gemonteerd dan die van de 

Zeeuwse (afb. 132). De kleinere veren die de manden bedekken zijn bij beide tooien wel met touwen 

rondom de manden gebonden. De manier waarop de touwen hierbij om de veren zijn geknoopt, is bij 

AE.1995.0016.0013 dan weer anders als bij G2348 (afb. 133). Ook in de manier waarop de 

keverschildjes zijn opgeknoopt, verschilt de Antwerpse tooi met G2348 (afb. 134). Daarbij ontbreken 

bij de Antwerpse tooi de touwvierkanten die G2348 wel heeft. Een ander significant verschil is dat bij 

de Wayana Aparai tooi de arastaartveren ongemoeid zijn gelaten terwijl deze bij G2348 nagenoeg 

allemaal zijn afgeknipt en versierd met kleinere, gekartelde veertjes (afb. 135). Bij de Antwerpse tooi 

komen de gekartelde veertjes alleen terug bij de gebogen arastaartveren uiterst links en rechts. 

Tegelijkertijd rijst de vraag of de arastaartveren van de Antwerpse tooi wel de originele zijn. Er is 

 
556 Robbins 1991 (zie noot 59), pp. 118-121.  
557 Farabee 1924 (zie noot 25), p. 222 en Robbins 1991 (zie noot 59), pp. 121-122. 
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reden voor twijfel gezien de ietwat onhandige en instabiele manier waarop deze staartveren enkel 

met touw aan het houtwerk zijn geknoopt. 

                                                                                                            
Afb. 127. 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 Amazonepapegaai en ara, 210 cm (hoogte vanaf riet tot veren) x 100 (breedte van 

veer tot veer) x 39 cm (diameter mand), Museum aan de Stroom, Antwerpen. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 128. Net als bij G2348 zijn de kleine veertjes van de Antwerpse verentooi in een kartelpatroon geknipt. 

Foto: Jeroen Lesuis.   

Afb. 129. De Maraké-initiatieceremonie van de Wayana. Foto: J. Crevaux, Voyages dans l’Amerique du Sud, 

Parijs 1883. 
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Afb. 130. De mand van AE.1995.0016.0013 kent een soortgelijk visgraatpatroon als die van G2348. Foto: Jeroen 

Lesuis. 

                                                                                                     
Afb. 131. Naast de veren van de Amazonepapegaai wordt de mand van de Antwerpse tooi ook bedekt door 

onder meer veren van vermoedelijk de blauwgele ara en de hokko. Deze vogelveren komen niet voor bij G2348. 

Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 132. De arastaartveren van de Antwerpse tooi zijn met touw aan een houten constructie vastgeknoopt. Dit 

is anders dan bij G2348. Foto: Jeroen Lesuis. 

                                                          
Afb. 133. De veren die de mand van AE.1995.0016.0013 bedekken, zijn anders vastgeknoopt dan die van 

G2348. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 134. Ook de keverschildjes van de Antwerpse verentooi zijn anders vastgeknoopt dan die van G2348. Foto: 

Jeroen Lesuis. 

Afb. 135. In tegenstelling tot de arastaartveren van G2348 zijn de toppen van de veren van AE.1995.0016.0013 

ongemoeid gelaten. Foto: Jeroen Lesuis.   
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RV-2352-1 

Een tweede interessante tooi om G2348 mee te vergelijken, is de Wayana-olok die zich bevindt in de 

vaste opstelling van het Museum Volkenkunde te Leiden (afb. 136). Deze tooi is door De Goeje 

meegebracht op een van zijn expedities in de binnenlanden van Suriname begin twintigste eeuw.558 

Het zou de olok kunnen zijn die hij achterin zijn boek Ethnographie der Surinaamsche Indianen (1906) 

heeft getekend (afb. 137).559 Tegelijkertijd zou RV-2352-1 dateren rond 1930, wat niet strookt met 

het jaar waarin De Goeje’s werk verscheen.        

 Net als de Antwerpse werd ook deze Leidse verentooi gedragen tijdens de Maraké-

initiatieceremonie van de Wayana.560 De Leidse tooi toont daarom overeenkomsten met de 

Antwerpse en dus ook met de Zeeuwse tooi. Voorbeelden hiervan zijn de ara-staartveren die als 

blikvanger fungeren en de trosjes keverschilden die aan beide flanken van RV-2352-1 bungelen. Of de 

Leidse tooi ook een soortgelijke vlechtstructuur heeft als de Antwerpse en Zeeuwse tooien was 

helaas niet zichtbaar. De mand van RV-2351-1 is nagenoeg volledig bedekt met veren en omdat de 

olok zich in de vaste opstelling van het museum bevindt was het niet mogelijk om de binnenkant van 

de tooi te bestuderen. Wel kon worden vastgesteld dat het touw van RV-2352-1 redelijk 

overeenkomt met dat van G2348. Daarnaast zijn de veren van deze Leidse tooi op een enigszins 

vergelijkbare manier vastgeknoopt als die van de Zeeuwse tooi (afb. 138).     

 Toch verschilt de Leidse Wayana-olok ook op verschillende punten van zowel de Antwerpse 

als Zeeuwse verentooi. Zo ontbreken bij G2348 de glanzende witte en zwarte plaatjes die gelegd in 

een geometrisch patroon de mand van RV-2352-1 deels bedekken. Het gaat hier om hoornachtig 

materiaal van bijvoorbeeld bewerkte alligatorschubben. Roth (1924) vermeldt dat de Wayana deze 

schubben in hun tooien verwerkten.561         

 Wat ook ontbreekt bij G2348 zijn de gele, witte en zwarte veren die de mand van RV-2352-1 

bedekken en die ook te zien zijn bij de Antwerpse tooi. Daarnaast beschikt RV-2352-1 over twee 

nagenoeg volledig blauwe staartveren. Dit kunnen de staartveren zijn geweest van een blauwgele ara 

of van een blauwe ara (Anodorhynchus hyacinthinus).562 De toppen van de meeste staartveren zijn bij 

de Leidse verentooi net als bij de Antwerpse ongemoeid gelaten, terwijl dit bij G2348 niet het geval 

is. Wel telt de Leidse olok veel kleine veertjes die aan de uiterste linkse en rechtse staartveren zijn 

gebonden. Deze veertjes zijn vooral geel en zwart gekleurd. Deze kleuren komen ook terug bij de 

 
558 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie online collectie Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en Tropenmuseum, < 

http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=737646&lang=> (geraadpleegd op 27 september 2017) 
559 De Goeje 1906 (zie noot 25), p. 10.  
560 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie online collectie Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en Tropenmuseum, < 

http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=737646&lang=> (geraadpleegd op 27 september 2017) 
561 Roth 1924 (zie noot 17), p. 432.  
562 Robbins 1991 (zie noot 59), p.121. 
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veertjes van G2348, al zijn de kleuren meer vervaagd door de grote ouderdom van de veertjes. Een 

opvallend verschil is dat een deel van de kleine veertjes van RV-2352-1 in een ander patroon is 

geknipt dan het kartelpatroon van G2348 (afb. 139). Het is een detail dat kan voortkomen uit 

verschillende stamopvattingen, maar tegelijkertijd kan zoiets kleins ook te maken hebben met een 

individuele stijlkeuze.           

 Verder zijn er nog kleine details waarin de Leidse olok verschilt van de Zeeuwse. Zo telt RV-

2352-1 vier trosjes keverschilden, drie aan de ene en één aan de andere kant, terwijl G2348 maar 

twee trosjes heeft (afb. 140). Deze trosjes zijn op een andere manier vastgeknoopt dan die van 

G2348. Verder zijn er boven de kevertrosjes van RV-2352-1 geen bamboebuisjes met daarin 

arastaartveren maar blauwe kralen. Deze kralen ontbreken bij G2348. Dit kan verklaard worden 

doordat G2348 meer dan twee eeuwen ouder is dan RV-2352-1, maar het kan ook gaan om een 

contemporain smaakverschil van stam of individu. Het gebruik van kralen door Guyaanse stammen is 

namelijk ook al oud. Door het contact met Europese kolonisten kwamen deze stammen begin 

zeventiende eeuw al in aanraking met kralen.563 Met name vrouwen gebruikten ze voor hun 

versieringen.564   

                                                                                                                                
Afb. 136. RV-2352-1 (maker onbekend), olok van de Wayana in Suriname, circa 1930, gebruikt materiaal onder 

andere plantenstrengen, katoen, kralen, keverschildjes, (alligator)schubben en veren van de Amazonepapegaai 

en ara, 105 x 100 x 30 cm, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis.   

 
563 Hulsman 2011 (zie noot 9), pp. 91-92.  
564 Farabee 1924 (zie noot 25), pp. 60-61. 
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Afb. 137. De tooi geschetst door De Goeje lijkt verdacht veel op RV-2352-1. 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. 138. De Amazonepapegaaienveren van RV-2352-1 zijn op een soortgelijke manier vastgeknoopt als die van 

G2348. Foto: Jeroen Lesuis. 

Afb. 139. Sommige veertjes van RV-2352-1 zijn in een ander patroon geknipt dan het kartelpatroon van G2348.  
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Afb. 140. In plaats van één trosje keverschilden aan iedere kant zoals bij G2348 kent RV-2352-1 drie trosjes 

schilden aan één kant. Deze trosjes zijn anders vastgeknoopt dan die van G2348. Foto: Jeroen Lesuis.   
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40.1/ 3259 B 

Ook het American Museum of Natural History in New York bezit een verentooi van de Wayana die 

gelijkenis vertoont met G2348 (afb. 141).565 Deze tooi, die deeluitmaakt van een danskostuum, wordt 

hier slechts kort besproken omdat hij sterk lijkt op de tooien waarmee G2348 al is vergeleken. Het 

volstaat om de bekende punten te noemen waarop de 40.1/ 3259 B verschilt van G2348. Zi is de 

mand van de verentooi uit New York op dezelfde manier gevlochten als G2348, maar bedekt met 

andersoortige vogelvere. Ook zijn de arastaartveren onbewerkt en op een andere manier bevestigd 

aan de mand. Verder hangen er aan de onderkant van 40.1/3259 B stroken boomschors en telt de 

tooi slechts één trosje keverschildjes.  

 

Afb. 141. 40.1/ 3259 B (maker onbekend), verentooi van de Wayana in Pará, Brazilië, verzameld in 1969, 

gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen, riet en veren van de ara, 25 cm (lengte) x 25 cm 

(breedte) x 19 cm (hoogte), American Museum of Natural History, New York. Foto: American Museum of 

Natural History. 

 

 
565 ‘Hat’, online collectiedatabase van het American Museum for Natural History, 

<https://anthro.amnh.org/objectlist.html?object_list=40%2E1%2F%203259%20B> (geraadpleegd op 20 

september 2017) 
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SA771 

Verder is er nog de olok van de Aparai die Farabee tegenkwam tijdens zijn expeditie door de 

binnenlanden van Brits-Guyana in de periode 1913-1916.566 Deze tooi bevindt zich tegenwoordig in 

de collectie van het Penn Museum te Philadelphia (afb. 142).567 Met zijn verticale structuur en rode 

arastaartveren in het midden lijkt SA771 enigszins op G2348, maar tegelijkertijd deelt de tooi meer 

kenmerken met de tooien uit Antwerpen, Leiden en New York die hierboven werden genoemd. Van 

belang is echter dat SA771 over twee U-vormige bogen beschikt die versierd zijn met witte 

(dons)veertjes (afb. 143). Deze lijken aan de arastaartveren uiterst links en rechts te zijn bevestigd en 

lopen naar het centrum van de tooi toe. Dergelijke verenbogen zijn ook gevonden bij de Antwerpse 

verentooi (afb. 144), al kan hier niet met honderd procent zekerheid worden gezegd of deze 

verenbogen daadwerkelijk bij de tooi horen. Op de negentiende-eeuwse prent van Crevaux van de 

Maraké-initiatieceremonie zijn bijvoorbeeld geen U-bogen te zien (afb. 129). De hamvraag is echter 

of G2348 oorspronkelijk ook over zulke verenbogen beschikte. Hiervoor zijn geen aanwijzingen 

gevonden in het archief van het Zeeuws Genootschap. De mand van de Zeeuwse tooi is sowieso 

kleiner dan die van de hierboven genoemde tooien. Wellicht was dit geen probleem wanneer de 

verenboog aan het houten kruis bevestigd werd. Echter, er is op het houten kruis geen enkel spoor 

van een dergelijke constructie aangetroffen. Het lijkt er dus sterk op dat G2348 nooit over een 

verenboog heeft beschikt. 

 
566 Farabee 1924 (zie noot 25), pp. 220-222.  
567 ‘Headdress’, online collectiedatabase van het Penn Museum, 

<https://www.penn.museum/collections/object/163245> (geraadpleegd op 22 september 2017) 



214 

 

 

Afb. 142. SA771 (maker onbekend), olok van de Aparai in Brits-Guyana, verzameld door Farabee in 1916, 

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

ara, afmetingen onbekend, Penn Museum, Philadelphia. Foto: binnenblad R.E. Reina en K.M. Kensinger (red.), 

The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Philadelphia 1991. 

                                                                                             
Afb. 143. Twee witte verenbogen zijn bevestigd aan SA771. Foto: Penn Museum. 
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Afb. 144. Een van de verenbogen die met de Antwerpse verentooi worden geassocieerd. Foto: Jeroen Lesuis.   

ST-1800.4.1A 

Een verentooi die veel dan de bovenstaande oloks doet denken aan G2348 is de tussen 1700 en 1750 

verzamelde tooi in het Etnografiska Museet Stockholm (afb. 145). Dit is zo vanwege de 

cilindervormige structuur en de uitstekende boven- en onderrand van de mand, de dubbele rijen 

rode veren die met de veerschachten tegen elkaar aan liggen en de twee verticale balken. Net als bij 

het houten kruis van G2348 was oorspronkelijk aan de verticale balken van ST-1800.4.1A een 

dwarsbalk bevestigd met daaraan twee trosjes keverschilden.568 Deze dwarsbalk bevindt zich nu los 

in de collectie van het Etnografiska Museet (afb. 146). Overigens beschikt het Museum Volkenkunde 

te Leiden ook over een losse boog met keverschildjes die door het museum wordt omschreven als 

een ceremoniële boog (afb. 147). Het is de vraag of deze omschrijving klopt of dat de boog 

oorspronkelijk niet de dwarsbalk was van een aan een verentooi bevestigd houten kruis. De Leidse 

 
568 Schlothauer 2010 (zie noot 238). 
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boog is namelijk net als de dwarsbalk van G2348 deels zwart geschilderd en het houtsnijwerk van de 

boog doet denken aan dat van de Zeeuwse tooi. Het Museum Volkenkunde ontving de ceremoniële 

boog in 1885 van het Mauritshuis.569 In theorie kan het object dus verzameld zijn door stadhouder 

Willem V (1748-1806). Schlothauer (2010) schrijft de boog toe aan de Warrau.570  

 Ook Schlothauer heeft de verentooi in Stockholm overtuigend toegeschreven aan de 

Warrau.571 Hiervoor baseert hij zich onder meer op de beschrijving van Robert Schomburgk van een 

dansceremonie van de Warrau die hij in 1836 bijwoonde:  

‘A little while later our arrival we got the information that the band was to make its appearance - 

they issued out of a neighbouring thicket, all cowerd and carrying their instrument grasped in the 

middle horizontally in their left hand - on their head was the band-master, on his head he wore a 

long cap called by the Warrows ‘Passie’, made of two rows off feathers of the white heron, the quills 

meeting in the middle, where they were neatly fastened by basket work, consequently the feathers 

turned up and down, from the middle of the upper part rose an upright on which like a balance, 

carved on its ends to imitate a bird’s head and painted a horizontal piece of wood was fixed each end 

held a square piece a basketwork, covered completely with cottonthread while from its margin 

hundreds of wings of the beautiful Camey’s orek were suspended, from the corners of these squares 

being likewise strings with parrot feathers, over the whole towered four of the largest Macaw-

feathers, while two smaller ones were fixed to the ends of the horizontal piece of wood - several 

others had similiar caps but no means so richly embellished. Many of the men had tied round their 

angles long strings with shells of a triangular nut, which made a rattling noise whenever the foot was 

put to the ground, and which is called Sae-wae.’572 

Zowel de veren als de dwarsbalk met touwvierkanten van de door Schomburgk omschreven ‘Passie’ 

komen overeen met die van de Zweedse tooi. Aan de touwvierkanten hingen volgens Schomburgk 

‘Camey’s orek’. De moderne vertaler van Schomburgks reisverslag, Peter Rivière, wist het niet zeker 

maar dacht dat Schomburgk hiermee de glinsterende vleugeltjes van de kolibri bedoelde. Volgens 

Schlothauer gaat het hier echter om de flonkerende schildjes van een prachtkever.573 Zodoende 

delen de verentooien van de Warrau die Schomburgk beschrijft dus eigenschappen met G2348.  

 Naast Robert reisde ook zijn jongere broer Richard Schomburgk door de binnenlanden van 

Guyana en publiceerde hij hierover in zijn uit meerdere volumes bestaande Reisen in Britisch-Guiana 

in den Jahren 1840-1844 (1847-48). Dit werk bevat ook een illustratie van een dans van de Warrau 

 
569 Idem. 
570 Idem. 
571 Idem.  
572 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 171. 
573 Schlothauer 2010 (zie noot 238). 
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die Richard Schomburgk heeft bijgewoond (afb. 148). Op deze afbeelding is te zien dat drie van de 

muzikanten een verentooi dragen. Wellicht stellen zij de ceremoniemeesters voor. De verentooien 

tonen gelijkenis met G2348 door hun diabolo-achtige manden, lange rechtopstaande veren en 

dwarsbalken. Tegelijkertijd is het onduidelijk of het hier gaat om arastaartveren en zijn er geen 

bungelende keverschildentrosjes op de afbeelding van Schomburgk te zien.     

 De dans van de Warrau die Robert Schomburgk bijwoonde, vond plaats in de buurt van de 

eerdergenoemde voormalige Nederlandse en daarna Britse handelspost Oreala aan de Corentijne. 

Deze handelspost werd destijds gerund door de Nederlander De Wolff.574 In de buurt van deze post 

leefden volgens Schomburgk ongeveer driehonderd Arawak, tweehonderdvijftig Warrau en negentig 

Caribs.575 Daarnaast bevond zich in deze post ook de houtzagerij van de heer Layfield. Het is op de 

verblijfplaats van deze Layfield dat de dans van de Warrau plaatsvond, in de schaduw van 

tamarindebomen die een aantal jaren daarvoor door Hernhutters waren geplant.576 De missiepost 

Hoop van deze evangelische broedergemeente bevond zich al in de achttiende eeuw in de buurt van 

de handelspost Oreala, die toen nog in handen was van de Nederlanders.577 Dit alles wijst erop dat 

het contact tussen enerzijds de missionarissen, de Nederlandse en later de Britse kolonisten en 

anderzijds de inheemse stammen in dit gebied intensief was. Een dergelijk intensief contact kan 

hebben geleid tot de schenking van een tooi als G2348 aan de missionarissen, een posthouder als De 

Wolff of een kolonist als Layfield. Zo beschikte in 1890 het Hernutter Museum in Niesky over een 

verentooi die volgens de contemporaine omschrijving leek op de tooi uit het etnografisch museum in 

Stockholm.578 Vandaag de dag rest helaas enkel nog de omschrijving aangezien de tooi verloren is 

gegaan. Deze tooi maakte oorspronkelijk deel uit van de verzameling van de Hernhutter Christiaan 

Quandt die als missionaris vanaf 1768 tot en met 1780 in Berbice en Suriname verbleef.579 De 

missiepost Hoop was de uitvalbasis van Quandt. Deze post werd omringd door dorpen van de 

Arawak, Carib en Warrau. Over deze laatste schrijft Quandt dat ze minder contact hebben met de 

Europese kolonisten dan de andere twee stammen.580 Echter, omdat de beschrijving van de 

verentooi uit de verzameling van Quandt sterk overeenkomt met de Zweedse tooi die aan de Warrau 

wordt toegeschreven, zou Quandt zijn tooi van de Warrau moeten hebben gekregen.   

 Tot slot is er in het Museum Volkenkunde nog een vroeg negentiende-eeuws diorama van 

Gerrit Schouten waarin Arawak-indianen zijn te zien die verentooien dragen met keverschildentrosjes 

 
574 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), pp. 169-170. 
575 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 122. 
576 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), p. 169. 
577 Schlothauer 2010 (zie noot 238). 
578 Idem.  
579 Idem.  
580 Idem.  
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(afb. 149). Hierdoor en door de rechtopstaande arastaartveren plus de vorm van de manden lijken 

deze tooien redelijk op G2348. Dat juist deze tooien van de Arawak samen met die van de Warrau op 

de Zeeuwse tooi lijken, komt ook overeen met de visie van Schlothauer. Hij pleit dat omstreeks 1800 

de Arawak en Warrau in nauw contact met elkaar stonden en de kans daardoor groter werd dat deze 

stammen dat voor hun verentooien stijlelementen van elkaar gingen overnemen.581 Deze 

keverschildjes kunnen een voorbeeld zijn van een dergelijk gemeenschappelijk stijlelement, gezien ze 

eerst voorkomen bij de achttiende-eeuwse tooien van de Warrau en vervolgens opduiken bij de 

negentiende-eeuwse Arawak-tooien van Schouten.  

                                                                           
Afb. 145. ST-1800.4.1A (maker onbekend), verentooi van de Warrau, verzameld tussen 1700 en 1750 door de 

overgrootvader van Samuel Urglass, gebruikt materiaal onder andere vogelveren en plantenvezels, afmetingen 

onbekend, Etnografiska Museet, Stockholm. Foto: Andreas Schlothauer.  

 
581 Rapport Schlothauer.  
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Afb. 146. ST-1800.4.1A (maker onbekend), dwarsbalk oorspronkelijk horend bij de Warrau-tooi ST-1800.4.1A, 

verzameld tussen 1700 en 1750 door de overgrootvader van Samuel Urglass, gebruikt materiaal onder andere 

vogelveren, hout (bamboe?), katoen en keverschilden, afmetingen onbekend, Etnografiska Museet, Stockholm. 

Foto: Andreas Schlothauer.  

                      
Afb. 147. LE-00469.0007 (maker onbekend), ceremoniële boog (?) van de Warrau, in 1885 geschonken door het 

Mauritshuis, gebruikt materiaal onder andere vogelveren, hout, katoen en keverschildjes, afmetingen 

onbekend, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Afb. 148. Illustratie van een dansceremonie van de Warrau. Foto: Richard Schomburgk, Reisen in Britisch-

Guayana in den Jahren 1840-1844 vol. 1, Leipzig 1847. 

         
Afb. 149. Gerrit Schouten, detail van een diorama dat de negentiende-eeuwse levensstijl van de Surinaamse 

Arawak portretteert, 1827, papier, lijm, gouache, hout en vezels, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen 

Lesuis.   
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Overzicht van vergelijking G2348 met andere tooien 

 Vorm van 

de mand 

Vlecht-

techniek 

Touw Gelijk aantal 

trosjes 

keverschilden 

Staartveren van de 

groenvleugelara of 

geelvleugelara en van 

de Amazonepapegaai  

Bewerking 

van de 

arastaart-

veren  

Overige 

decoraties 

AE.1995.0016

.0013 

- X - - X -  - 

RV-2352-1 - ? X - X - - 

40.1/ 3259 B - X X - - - - 

SA771 - X ?  X X - - 

ST-1800.4.1A X - ? X - - X 

Diorama 

Schouten 

X ? ? X ? - - 

 

Dit overzicht geeft weer in hoeverre de vergeleken verentooien wel of niet voor de belangrijkste 

eigenschappen overeenkomen met G2348. Een ‘x’ betekent dat de desbetreffende tooi voor deze 

eigenschap volledig of in belangrijke mate overeenkwam met G2348. Een ‘-’ betekent dat de 

desbetreffende tooi voor deze eigenschap niet of nauwelijks overeenkwam met G2348. Een ‘?’ 

betekent dat voor deze eigenschap op basis van het voor deze studie beschikbare beeldmateriaal niet 

te bepalen was of de desbetreffende tooi wel of niet deze eigenschap deelde met G2348.    

 

Conclusie                     

Uit het bovenstaande is gebleken dat de huidige toeschrijving van G2348 aan de Wayana moeilijk 

houdbaar is. Daarvoor wijken de gevonden verentooien van deze stam te veel af van de Zeeuwse 

tooi, met name wat de vorm betreft van hun manden en door het ontbreken van houten kruizen. 

Tegelijkertijd is voorzichtigheid nodig. In het werk Voyages dans l’Amerique du Sud (1883) van de 

Franse ontdekkingsreiziger Jules Nicolas Crevaux duiken namelijk tekeningen van de auteur op 

waarop verentooien staan die gelijkenissen vertonen met G2348 (afb. 150). Vooral de diabolo-

achtige vorm van de manden, de dubbele verenrijen en de lange staartveren, waarschijnlijk van de 

ara, van deze tooien vertonen gelijkenissen. Deze verentooien werden gedragen door de Wayana die 

Crevaux ontmoette in de binnenlanden van Cayenne nabij de Paru- en Jari-rivier.582 Zodoende is er 

voor G2348 wel degelijk een associate met de Wayana. Echter, deze associatie is niet bijzonder sterk. 

Het is namelijk onduidelijk hoe waarheidsgetrouw de tekeningen van Crevaux zijn. Wat dat betreft 

zijn de bestudeerde Wayana-tooien in de museumcollecties concreter en sterker bewijsmateriaal, 

ondanks eventuele reconstructiefouten, en waarvan G2348 duidelijk afwijkt. Daarmee is het 

onwaarschijnlijk dat G2348 van de Wayana afkomstig is.                             

 
582 J. Crevaux, Voyages dans l’Amerique du Sud, Parijs 1883, p.258. 
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Een verentooi die net als G2348 wel over een houten kruis beschikt, is de achttiende-eeuwse tooi ST-

1800.4.1A. Dit gegeven in combinatie met de vorm van de mand van deze tooi en de twee tegenover 

elkaar liggende verenrijen maakt dat ST-1800.4.1A de meeste relevante overeenkomsten toont met 

G2348. Het vlechtwerk van beide tooien mag dan wel verschillen, maar dit is het meest tijdelijke 

onderdeel van een tooi dat steeds opnieuw volgens verschillende technieken kan worden 

gevlochten.            

 ST-1800.4.1A is door Schlothauer toegeschreven aan de Warrau. Dit is relevant aangezien 

deze stam ook naar voren is gekomen bij de bestudering van G2348. Een deel van de geometrische 

figuren op het houten kruis van G2348 doet denken aan de vormentaal van de Warrau. Datzelfde 

geldt voor de koppen aan beide uiteindes van het kruis die lijken op krokodillen. De Warrau 

beschouwen deze reptielen als magische wezens en associëren ze met hun regensjamanen. Nu 

vertoont het houtsnijwerk van het houten kruis van G2348 ook gelijkenis met het houtsnijwerk van 

de ceremoniële boog in de collectie van het Museum Volkenkunde die in bovenstaande vergelijking is 

genoemd. Ook deze boog schrijft Schlothauer toe aan de Warrau.     

 Naast de Warrau zijn ook de Arawak naar voren gekomen bij de bestudering van G2348, 

aangezien een deel van de geometrische figuren gelijkenis vertoont met lichaamsschilderingen van 

deze indianen. Nu worden de Arawak ook weer genoemd in de bovenstaande vergelijking. De 

verentooien in het diorama van Gerrit Schouten lijken namelijk ook enigszins op G2348 en worden 

hier gedragen door Arawak-indianen.         

 Dit leidt tot de slotconclusie dat G2348 eerder moet worden toegeschreven aan de Arawak of 

de Warrau dan aan de Wayana, al benadrukt Schlothauer in zijn rapport dat het type vlechtwerk van 

G2348 ook bij de Akawaio en de Carib voorkomt. Echter, gezien het bewijsmateriaal zijn de Warrau 

de belangrijkste kandidaat voor G2348, op de voet gevolgd door de Arawak. Een definitieve keuze 

tussen beide stammen kan niet worden gemaakt. Omstreeks 1800 stonden de Arawak en Warrau aan 

de Guyaanse kust in nauw contact met elkaar en volgens Schlothauer is het daardoor mogelijk dat de 

Arawak en Warrau materialen en technieken met elkaar uitwisselden. De in 1817 aan het Zeeuws 

Genootschap geschonken tooi G2348 kan zodoende worden gezien als een hybridetooi. Een aantal 

details van deze tooi komen zowel voor bij tooien van de Arawak als bij die van de Warrau.  

 Tot slot is de beschrijving van de Warrau-dans die Robert Schomburgk destijds aanschouwde 

van belang. Deze beschrijving geeft namelijk een treffend beeld van hoe de Warrau met hun 

verentooien op dansten. De manier waarop ze dit deden, in een of meerdere kringen met de handen 

op geplaatst op de schouder van de linker- of rechterbuur, is typerend voor Zuid-Amerikaanse 

indianenstammen. ‘They’, aldus Schomburgk, ‘approached slowly the place where they were to 

dance, all still cowered, their movements being directed by a small whistle of the bandmaster which 

imitated the cry of a monkey, thus they formed a circle round 
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the dancing place, on an other sound of the Whistle the instruments were laid down - they remained 

there for a little while the band-master muttering incomprehensible things untial on an other sound 

of the Whistle all rose with their instruments and the band struck up. Dancing commenced now, but 

their etiquette is somewhat reversed to our notions; the Warrow does noet ask the felicity to dance 

wth his miss so and so – he places himself in the dancing circle, when the Warrow fair one who feels 

inclined to dance approaches him and places her hand loosely upon his shoulder, he takes no further 

notice as that he returns the compliment in the same manner; two or three steps are now put 

forward and next an equal number aside – at a a certain point of the music the stepping forward is 

repeated and then all step for some time aside again; when the dance is about to end the Warrow 

does not lead his fair dancer to a chair, the sign pour prendre conge is that the man shake distinctly 

three times the foot on which the shells are tied – is his dancer an intimate acquaintance, a 

sweetheart, wife or sister, she will patiently await the third rattle, but if only superficial acquainted or 

a stranger, she will leave with the swiftness of a deer at the second signal.’583 

 
583 Schomburgk 2006 vol I (zie noot 16), pp. 171-172. 
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Afb . 150. Twee tekeningen door Crevaux van de door hem bijgewoonde dansceremonies van de Wayana. 

Beide ceremonies, de Pono en Toué, staan in het teken van de dood. Foto: J. Crevaux, Voyages dans l’Amerique 

du Sud, Parijs 1883. 
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G2350                                        

Zoals eerder beschreven voldoet G2350 grotendeels aan Roths algemene beschrijving van de 

verticale verentooi van Guyaanse indianenstammen. Daarnaast kent de verentooi een katoenband 

die afkomstig kan zijn van de Arawak, Carib en Warrau of van Europese makelij is. De vergelijkingen 

met tooien uit de collecties van eerdergenoemde musea moeten uitwijzen of G2350 inderdaad 

afkomstig is van een van deze drie stammen of toch tot andere stammen behoort. 

RV-74-158 

RV-74-158 is de eerste tooi waarmee G2350 wordt vergeleken en komt uit de collectie van het 

Museum Volkenkunde (afb. 151). Deze uit circa 1850 daterende tooi zou afkomstig zijn uit het gebied 

rond de Demerary.584 Volgens Schlothauer is het een typische tooi voor de stammen in de 

binnenlanden van het voormalige Brits-Guyana, bijvoorbeeld de Arecuna, Macusi, Paravilhona en 

Wapishiana.585           

 De grootste gemene deler tussen G2350 en RV-74-158 zijn de kleurencombinaties van de 

vogelveren die beide manden bedekken. Beide manden bevatten van beneden naar boven zwarte, 

rode en groene veren. Een verschil daarbij is dat RV-74-158 nog al zijn zwarte veren heeft terwijl deze 

bij de oudere tooi G2350 grotendeels verloren zijn gegaan (afb. 152). Daarnaast kent RV-74-158 ook 

nog gele veertjes die ontbreken bij G2350. Deze lijken samen met de rode en zwarte veertjes 

afkomstig te zijn van de toekan. De rode veren van G2350 zijn daarentegen afkomstig van de 

groenvleugelara of de geelvleugelara en de zwarte veertjes kunnen zowel van de hokko als de toekan 

zijn. De groene veren van een Amazonepapegaaisoort hebben beide tooien wel met elkaar gemeen. 

Tegelijkertijd lijken bij RV-74-158 een aantal van deze Amazonepapegaaienveren geler te zijn 

gekleurd door middel van tapirage. Dit is bij G2350 niet het geval. Voor beide tooien geldt wel dat de 

veren met touwen aan de mand zijn gebonden en dat deze touwen aan de katoenband bevestigd 

zijn. Daarnaast steken de bovenranden van beide tooien uit zodat de Amazonepapegaaienveren 

lichtjes vooroverbuigen. Echter, de manier waarop deze randen zijn gevlochten, verschilt voor beide 

tooien. RV-74-158 kent een open constructie met slangachtige boogstrengen, zoals die ook al eerder 

is opgemerkt bij G2348 en G2351A. De uitstekende strengen van G2350 zitten daarentegen tegen 

elkaar aan gedrukt en vormen zo een dichte rand.       

 Een andere belangrijke overeenkomst tussen G2350 en RV-74-158 is dat rondom de 

onderkant van de manden van beide tooien een katoenband loopt. Net als bij G2350 is de 

 
584 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie uit online collectiedatabase Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en 

Tropenmuseum, < http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=595120&lang=> (geraadpleegd op 5 

oktober 2017)  
585 Idem.  
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katoenband van RV-74-158 in een houten staafje gestoken. Roth (1924) noemt deze weeftechniek 

typerend voor de Arawak, Carib en Warrau, maar hier komt deze weeftechniek dus voor bij een aan 

de Guyaanse stammen in het binnenland gelieerde verentooi.      

 Een verschil tussen beide banden is dat de onderste band van G2350 wit is geverfd, terwijl 

deze kleur bij RV-74-158 ontbreekt. Verder zijn aan de achterkant van beide tooien meerdere lange 

touwslierten bevestigd. In tegenstelling tot die van G2350 zijn de vlechten van RV-74-158 niet ooit 

aan elkaar vastgeknoopt, maar hangen ze nog steeds in hun oorspronkelijke positie.   

 Een belangrijk punt waarop RV-74-158 van G2350 verschilt, is het vlechtwerk van de mand. 

Dit is gevlochten in het visgraatpatroon dat eerder is aangetroffen bij G2348 (afb. 153). In die zin 

wijkt RV-74-158 duidelijk af van G2350. Echter, voor het overige toont de tooi een sterke gelijkenis 

met G2350. 

 

     
Afb. 151. RV-74-158 (maker onbekend), tooi gedragen door stammen uit het voormalige Brits-Guyana 

(Arecuna, Macusi, Wapishiana, Paravilhona), circa 1850, gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen 

en veren van de Amazonepapegaai, diameter van 17 cm, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 152. De veren van RV-74-158 zijn in de katoenband gestoken. Dit komt overeen met de Guyaanse 

standaardtooi van Roth maar niet met G2350. Foto: Jeroen Lesuis. 

   

Afb. 153. De mand van RV-74-158 is gevlochten in een visgraatpatroon. Foto: Jeroen Lesuis. 
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RV-360-5673 

Ook RV-360-5673 is afkomstig uit de collectie van het Museum Volkenkunde (afb. 154). De verentooi 

is in 1882 overgebracht uit het Kabinet voor Zeldzaamheden te Den Haag.586 De verentooi stamt uit 

het midden van de negentiende eeuw en wordt door Schlothauer toegeschreven aan een van de 

stammen aan de Surinaamse kust.587 Op het eerste gezicht oogt RV-360-5673 door de meerdere 

staartveren van vermoedelijk de geelvleugelara misschien niet hetzelfde als G2350, maar de tooien 

hebben wel degelijk veel met elkaar gemeen. De manden van beide tooien zijn gevlochten volgens de 

overlaptechniek, al is daarbij het patroon van RV-360-5673 iets onregelmatiger dan dat van G2350 

(afb. 155). Ook zijn beide manden bedekt met de veren van een Amazonepapegaaisoort die met 

touw aan de mand zijn vastgebonden, waarbij een dun draadje door het midden van de 

veerschachten is geregen (afb. 156). Verder lopen rondom beide manden banden van katoen die 

behoorlijk op elkaar lijken, zeker wat betreft formaat (afb. 157). Schlothauer noemt de band van RV-

360-5673 typerend voor de Arawak en Carib aan de Guyaanse kust.588 Hier kunnen ook de Warrau 

aan worden toegevoegd aangezien in ieder geval één houtje is te zien waaraan de katoenband is 

bevestigd (afb. 158). Dit wijst op de schering en inslag-techniek die Roth typerend noemt voor de 

Arawak, Carib én de Warrau. Al is deze uitspraak wel twijfelachtig geworden, nu blijkt dat de houten 

staafjes ook zijn aangetroffen bij een verentooi afkomstig van Guyaanse stammen uit de 

binnenlanden.           

 Verder is het zo dat de positie van de band van RV-360-5673 verschilt van die van G2350. De 

band van laatstgenoemde tooi bevindt zich aan de onderkant van de mand terwijl die van RV-360-

5673 aan de bovenzijde van de mand zit. Dit is onlogisch omdat zo de verentouwen niet aan deze 

katoenband bevestigd kunnen worden. Dit lijkt op een een Europese constructiefout, ook omdat de 

uitstekende rand van de mand bij RV-360-5673 aan de onderkant zit en daardoor de 

Amazonepapegaaienveren niet naar voren kan duwen.      

 Verschillend is ook dat in RV-360-5673 vogelveren verwerkt zijn die bij G2350 niet 

terugkomen, namelijk de rij van blauw-gele veren, waarschijnlijk van de blauwgele ara, die boven de 

rij Amazonepapegaaienveren prijken.589 Daarnaast heeft RV-360-5673 aan de achterkant van de 

mand arastaartveren die met hun houten pennen dwars door het vlechtwerk zijn gestoken, terwijl 

aan de voorkant van de tooi een gekartelde arastaartveer met touw aan de mand is vastgeknoopt 

(afb. 159). Door zijn kleinere lengte wordt deze veer overschaduwd door de achterste arastaartveren. 

 
586 Rapport Schlothauer. 
587 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie uit online collectiedatabase Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en 

Tropenmuseum, < http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=609556&lang=> (geraadpleegd op 5 

oktober 2017)    
588 Idem. 
589 Robbins 1991 (zie noot 59), p. 121. 
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Dit zelfde gebrek aan logica wat de functie van de overschaduwde voorste veer betreft, is eerder al 

opgemerkt bij de arastaartveren van G2351B. De conclusie voor deze tooi geldt ook voor RV-360-

5673, namelijk dat oorspronkelijk waarschijnlijk alleen de voorste arastaartveer deel uitmaakte van 

RV-360-5673. Daarmee verschilt de tooi duidelijk van G2350 waar zich twee arastaartveren aan de 

achterkant van de tooi bevinden.         

 Dit alles leidt tot de conclusie dat G2350 en RV-360-5673 belangrijke overeenkomsten 

kennen, bijvoorbeeld het vlechtwerk en de katoenbanden. Tegelijkertijd zijn er andere belangrijke 

details zoals de gebruikte vogelveren waarbij de tooien van elkaar verschillen.    

                                                                                                    
Afb. 154. 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 ara, 72 x 22,5 cm, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis.  
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Afb. 155. Het vlechtwerk van RV-360-5673 is volgens dezelfde overlaptechniek als die van G2350, alleen zijn de 

onderste ringen iets onregelmatiger en slordiger gedaan. Foto: Jeroen Lesuis. 

 

               
Afb. 156. Net als bij G2350 zijn ook de Amazonepapegaaienveren van RV-360-5673 met touw rondom de mand 

gebonden. Foto: Jeroen Lesuis.   
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Afb. 157. Qua textuur en formaat doet de katoenband van RV-360-5673 denken aan die van G2350. Foto: 

Jeroen Lesuis. 

 

Afb. 158. De katoenband is bevestigd aan een stokje en doet daarmee denken aan de weeftechniek met 

schering- en inslagdraden waarmee G2350 ook wordt geassocieerd. Foto: Jeroen Lesuis. 
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Afb. 159. De arastaartveren van RV-360-5673 zijn op één na allemaal door het vlechtwerk heen gestoken. Foto: 

Jeroen Lesuis. 

 

RV-1817-168 

De derde tooi waarmee G2350 vergeleken is, komt ook uit de collectie van het Museum Volkenkunde 

(afb. 160). Deze tooi draagt het inventarisnummer RV-1817-168. De tooi wordt toegeschreven aan de 

Carib in Suriname en zou voor 1912 zijn gemaakt.590 RV-1817-168 toont veel overeenkomsten met 

RV-360-5673 en dus ook met G2350. RV-1817-168 heeft hetzelfde soort vlechtwerk als de andere 

twee tooien, al beschikt de mand tegelijkertijd wel als enige over een opvallend dikke onderrand. 

Deze mand is net als die van RV-360-5673 en G2350 bedekt met veren van een Amazonepapegaai 

(afb. 161). Deze veren zijn net als bij de andere twee tooien met touw aan de mand vastgeknoopt 

(afb. 159). Ook is bij RV-1817-168 een klein touwtje te zien dat over het midden van de schachten 

van de Amazonepapegaaienveren lopen (afb. 161).      

 Verder kent RV-1817-168 net als G2350 een grote band van katoentouw die rondom de 

onderzijde van de mand loopt (afb. 162). Qua formaat en structuur is deze band anders dan die van 

G2350, maar het weefproces zelf komt voor beide banden wel met elkaar overeen. Net als bij G2350 

 
590 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie uit online collectiedatabase Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en 

Tropenmuseum, < http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=719121&lang=> (geraadpleegd op 5 

oktober 2017)    
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zijn er bij RV-1817-168 namelijk twee staafjes waartussen de inslagdraden zijn gespannen. De 

observatie van Roth volgend kan de weeftechniek met de houten staafjes typerend zijn voor de 

Arawak, Carib en Warrau, maar tegelijkertijd hoeft dit dus niet zo te zijn. Het Museum Volkenkunde 

oordeelt dat RV-1817-168 afkomstig is van de Carib. De verentouwen van RV-1817-168 zijn overigens 

net als bij G2350 niet aan de band van katoentouw vastgemaakt.     

 Qua verschillen wijkt RV-1817-168 op soortgelijke wijze van G2350 af zoals RV-360-5673 dat 

eerder al deed. Zo zijn de staartveren van vermoedelijk de geelvleugelara dwars door het vlechtwerk 

heen gestoken (afb. 161). Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat deze veren oorspronkelijk deel 

uitmaakten van de tooi. Verder moet een groot deel van de oorspronkelijke veren van RV-1817-168 

verloren zijn gegaan. Het spaarzame aantal Amazonepapegaaienveren bedekt de mand namelijk niet 

volledig. Op een aantal open plekken is het vlechtwerk nog zichtbaar. Daarnaast is het eigenaardig 

dat er naast de Amazonepapegaaienveren geen veren zijn van andere vogelsoorten om de mand te 

bedekken. Waarschijnlijk zijn deze veren ooit verloren gegaan. In ieder geval wijkt het huidige 

uiterlijk van RV-1817-168 daarmee af van G2350 en van de Guyaanse standaardtooi.  

                                                                                          
Afb. 160. RV-1817-168 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Carib in Suriname, voor 1912, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, 120 x 28 cm, Museum 

Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis.   
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Afb. 161. Net als bij G2350 en RV-360-5673 is de mand van RV-1817-168 gevlochten volgens de 

overlaptechniek en is deze mand bedekt met veren van de Amazonepapegaai. Foto: Jeroen Lesuis.  

  

                   
Afb. 162. Aan de onderkant van de mand is te zien dat de Amazonepapegaaienveren van RV-1817-168 met 

touw rondom de mand zijn gebonden. Foto: Jeroen Lesuis. 
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1/4651     

Het American Museum for Natural History bezit ook twee verentooien die gelijken op G2350. De 

eerste daarvan is een tooi, afkomstig uit toenmalig Brits-Guyana, die door het museum in 1895 van 

James Morgan werd gekocht (afb. 163).591 Waarschijnlijk gaat het hier om een negentiende-eeuwse 

tooi van voor 1895. De verentooi voldoet vrijwel volledig aan Roths algemene omschrijving van de 

Guyaanse verticale tooi en lijkt zodoende sterk op G2350. Net als bij deze laatste tooi bestaan de 

onderste twee rijen veren van 1/4651 uit zwarte veertjes van de hokko of de toekan en uit rode 

veren van een ara. Alleen de bovenste rij veren verschilt ten opzichte van G2350 aangezien het bij 

1/4651 om gele en rode veren gaat. Voor deze veren komen een aantal vogelsoorten in aanmerking, 

namelijk: de ara, de rode ibis, de oropendola en de Amazonepapegaai. Van die laatstgenoemde 

zouden bij 1/4651 zijn groene veren met tapirage geel zijn gemaakt. Verder ontbreken bij deze tooi 

aan de achterkant de grotere arastaartveren waarover G2350 wel beschikt.    

 Rondom de onderkant van de mand van 1/4651 loopt een katoenband die zowel qua formaat 

als structuur gelijkt op G2350. Deze band komt aan de achterkant van de tooi uit in twee 

loshangende touwvlechten. Wel zijn deze touwen afgeknipt. Vergeleken daarmee zijn de 

touwvlechten van 1/4652 veel langer. De touwen aan de achterkant van G2350 zijn niet afgeknipt, al 

is dit wel lastiger te oordelen aangezien het touw in elkaar geklit zit. Een duidelijker verschil tussen 

1/4651 en G2350 is dat de katoenband van eerstgenoemde tooi niet wit is geverfd. Dit is ook niet 

nodig aangezien het katoentouw van zichzelf al een witte kleur heeft.      

 Op basis van de beschikbare foto’s is het lastig om te oordelen of het vlechtwerk van 1/4651 

overeenkomt met dat van G2350. Dit lijkt wel het geval te zijn. Alleen steekt aan de bovenkant van 

de mand een streng uit die gelijkt op de slangenboogconstructies van G2348 en G2351A in plaats van 

op de dichte bovenrand van G2350.  

 
591 ‘Headdress’, objectinformatie uit online collectiedatabase American Museum of Natural History, 

<https://anthro.amnh.org/anthropology/databases/common/public_access.cfm?object_list=%201%20%20%2F

%204651> (geraadpleegd op 7 oktober 2017)   
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Afb. 163. 1/4651 (maker onbekend), tooi afkomstig uit Brits-Guyana, verzameld door James Morgan in 1895, 

gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, vogelveren en katoen, 29 cm (lengte) x 26 cm (breedte), 

American Museum of Natural History, New York. Foto: American Museum of Natural History. 

1/4652 

De tweede verentooi van het American Museum of Natural History is haast een kopie van 1/4651. 

Ook dit betreft een tooi afkomstig uit het toenmalig Brits-Guyana die door James Morgan in 1895 aan 

het museum is verkocht (afb. 164).592 Alleen kent 1/4652 ook paarskleurige veren, wellicht van de 

rode lepelaar, die bij 1/4651 en G2350 ontbreken.593 De touwen die los aan de achterkant van de tooi 

hangen, zijn aanzienlijk langer dan die van 1/4651. Verder is links aan de achterkant van 1/4652 de 

onderkant te zien van iets dat sterk lijkt op een houten staafje. Om dit staafje zijn sowieso de 

verentouwen gewikkeld, maar het is niet te zien of er ook een katoenband om dit staafje is gewikkeld 

 
592 ‘Headdress’, objectinformatie uit online collectiedatabase American Museum of Natural History, 

<https://anthro.amnh.org/objectlist.html?object_list=%201%20%20%2F%204652> (geraadpleegd op 7 oktober 

2017)   
593 Robbins 1991 (zie noot 59), p. 118. 
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en of deze katoenband net als die van G2350 is geweven volgens de schering-en-inslagtechniek. Het 

heeft er wel de schijn van. In ieder geval gelijkt houten staafje op dat van G2350 (en nog meer op dat 

van G2351B). Echter, daarbij kunnen de functies van de staafjes van beide tooien variëren, namelijk 

wel of niet betrokken zijn bij het weefproces van de katoenband. Bij 1/4651 ontbreekt overigens een 

dergelijk staafje.  

                                                                   
Afb. 164. 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. 
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40.0/ 5098A 

W.H. Holden schonk 40.0/5098A in 1939 aan het American Museum of Natural History (afb. 165).594 

De verentooi wordt toegeschreven aan de Waiwai.595 Qua verticale structuur en ordening van de 

veren vertoont de tooi gelijkenis met de Guyaanse standaardtooi van Roth en dus ook met G2350. 

Een belangrijk verschil is echter dat de half afgeknipte arastaartveer van 40.0/5098A aan de voorkant 

van de tooi zit terwijl de arastaartveren van G2350 zich aan de achterkant van de tooi bevinden. 

Verder zijn de bovenste rij veren geel en blauwgeel en dus vermoedelijk afkomstig van de blauwgele 

ara. Al kunnen de volledig gele veren ook afkomstig zijn van een Amazonepapegaaisoort en met 

tapirage geel zijn gekleurd. De onderste twee rijen van vermoedelijk hokko- of toekanveren en 

araveren heeft 40.0/5098A wel weer gemeen met G2350. Hetzelfde geldt voor de katoenband aan de 

onderkant van de mand die qua formaat en weefstructuur lijkt op die van G2350 (en die van 1/4652 

en RV-74-185). Deze band gaat aan de achterkant van de tooi over in twee bungelende 

touwvlechten. 

                                              
Afb. 165. 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 vogelveren, 21 cm (lengte) x  21 cm 

(breedte) x 19 cm (hoogte), American Museum of Natural History, New York. Foto: American Museum of 

Natural History.  

 
594 ‘Headdress circlet, man’s’, objectinformatie uit online collectiedatabase American Museum of Natural 

History, 

<https://anthro.amnh.org/anthropology/databases/common/image_dup.cfm?catno=40%2E0%2F%205098%20

A&from_anthro=yes> (geraadpleegd op 7 oktober 2017)    
595 Idem.  
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40.0/ 8816C 

Van 40.0/ 8816C zijn enkel nog de aan een katoenband bevestigde veren over, maar oorspronkelijk, 

zo blijkt uit de manuscript catalog, maakte ook een open, cilindervormige mand deel uit van deze 

tooi (afb. 166).596 De verentooi zou begin jaren vijftig van de vorige eeuw zijn gecreëerd door de 

Waiwai.597 Wanneer de gevlochten mand erbij wordt gedacht dan lijkt 40.0/ 8816C sterk op G2350. 

Deze tooi lijkt door de Amazonepapegaaienveren immers over precies dezelfde soort vogelveren te 

beschikken als G2350 en sowieso komen de kleuren van de veren van beide tooien overeen. 

Daarnaast is de katoenband van 40.0/ 8816C donkerbruin gekleurd en doet de band daarmee denken 

aan de onderste katoenband van G2350. Al is de katoenband van deze laatste tooi wel wit 

geschilderd en wordt hiermee de oorspronkelijk donkerbruine kleur van het katoen grotendeels 

verhuld.          

     
Afb. 166. 40.0/ 8816C (maker onbekend), tooi van de Wawai afkomstig uit Guyana, gemaakt begin 1950, 

gebruikt materiaal onder andere katoen en veren van de Amazonepapegaai, 21 cm (lengte) x  21 cm (breedte) x 

19 cm (hoogte), American Museum of Natural History, New York. Foto: American Museum of Natural History.  

 
596 ‘Manuscript Catalog’, objectinformatie uit online collectiedatabase American Museum of Natural History,    

<https://anthro.amnh.org/anthropology/databases/common/catno_page.cfm?catno=40%2E0%2F%208816%2

0C&curr_page=&from_anthro=no> (geraadpleegd op 7 oktober 2017)   
597 ‘Feathered headdress’, objectinformatie uit online collectiedatabase American Museum of Natural History, 

<https://anthro.amnh.org/anthropology/databases/common/image_dup.cfm?catno=40%2E0%2F%208816%20

C> (geraadpleegd op 7 oktober 2017)   
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1954.2.105 

Het Pitt Rivers Museum te Oxford heeft ook een tooi die door zijn verticale structuur gelijkt op G2350 

(afb. 167). 1954.2.105 is in de periode 1951-1952 verzameld door de antropoloog Audrey Butt 

Colson.598 Op dat moment verrichte zij veldwerk bij de Akawaio gevestigd in Guyana aan de 

bovenstroom van de Mazaruni.599 1954.2.105 is een ceremonietooi, wajalamuk, die werd gedragen 

door Akawaio-mannen. De tooi werd gedragen tijdens religieuze en seculiere ceremonies, van 

krijgsdansen tot het cassaveoogstfeest.600        

 Net als G2350 heeft 1954.2.105 een ringvormige mand bedekt met vogelveren en met aan de 

achterkant twee arastaartveren. Dit laatste detail zou in de geest zijn van G2350, ware het niet dat de 

staartveren met hun schachten in de mand zijn gestoken. Dit maakt het twijfelachtig of deze veren 

oorspronkelijk wel deel uitmaakten van 1954.2.105. Wel zijn de staartveren stevig in het vlechtwerk 

gestoken en lijken ze dus stabiel. Tegelijkertijd blijft het twijfelachtig of deze veren bij 1954.2.105 

horen aangezien esthetisch gezien de tooi ook zonder deze veren kan.    

 De verticale ordening van 1954.2.105 komt sterk overeen met die van G2350. Van onder naar 

boven is allereerst een rondom de mand lopende vlecht van katoentouw te zien. Deze vlecht is qua 

structuur weliswaar anders dan de katoenband van G2350, maar de vlecht heeft wel een 

vergelijkbare witte kleur als de band. Boven de vlecht zitten vervolgens net als bij G2350 de zwarte 

veertjes van de hokko of toekan. Alleen volgen daarna bij 1954.2.105 de blauwe veren van 

vermoedelijk de blauwgele ara of de blauwe ara terwijl bij G2350 boven de zwarte veertjes die van 

de groenvleugelara of geelvleugelara prijken en daar weer boven die van de Amazonepapegaai.   

 Een ander belangrijk verschil met G2350 is dat het vlechtwerk van 1954.2.105 een 

visgraatpatroon heeft (afb. 168). Wel kent de mand van deze tooi een uitstekende en dichte rand 

vergelijkbaar met die van G2350. Bij 1954.2.105 zit deze rand echter aan de onderkant. Dit duidt erop 

dat deze mand moet worden omgedraaid om het authentieke uiterlijk van 1954.2.105 te benaderen.  

 
598 ‘1954.2.105’, objectinformatie uit online collectiedatabase Pitt Rivers Museum, 

<http://objects.prm.ox.ac.uk/pages/PRMUID5687.html> (geraadpleegd op 10 oktober 2017)  
599 Idem. 
600 Idem.  
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Afb. 167. 1954.2.105 (maker onbekend), ceremoniële tooi van de Akawaio (wajalamuk), afkomstig uit het 

Upper Mazaruni District, verzameld in 1951-52 door Audrey Butt Colson, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de ara, hoogte 66 cm en diameter 28 cm, Pitt Rivers Museum, Oxford. Foto: 

Pitt Rivers Museum. 
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Afb. 168. Net als de mand van G2348 is die van 1954.2.105 gevlochten volgens een visgraatpatroon. Daarmee 

wijkt het vlechtwerk af van dat van G2350. Foto: Pitt Rivers Museum. 

 

7/4463 

Deze tooi bevindt zich in de collectie van het National Museum of the American Indian (afb. 169). 

7/4463 is afkomstig van de Atorai in de binnenlanden van Guyana en wordt gedateerd omstreeks 

1915.601 De Amazonepapegaaienveren rondom de mand zijn een in het oog springend detail dat 

7/4463 gemeen heeft met G2350. Daarnaast kent 7/4463 een soortgelijke verticale ordening als 

G2350. Naast de Amazonepapegaaienveren zijn daar aan de onderkant van de mand de katoenband 

en de zwarte veertjes van de hokko of de toekan. Alleen bestaat de middelste verenrij van 7/4463 uit 

gele veertjes van waarschijnlijk de toekan terwijl G2350 hier een rij van rode araveren heeft zitten. 

Ook heeft 7/4463 een enkele gekartelde arastaartveer aan de voorkant van de tooi in plaats van de 

twee arastaartveren die bij G2350 aan de achterkant van de tooi zijn bevestigd.  

 De katoenband van 7/4463 lijkt qua breedte en weefpatroon sterk op die van G2350. De 

band is dan wel niet wit geverfd, maar dit hoeft ook niet aangezien het touw van zichzelf wit oogt. 

 
601 ‘7/4463’, objectinformatie uit online collectiedatabase National Museum of the American Indian, 

<http://www.nmai.si.edu/searchcollections/item.aspx?irn=80197&catids=0&catnum=7/4463&src=1-5> 

(geraadpleegd op 12 oktober 2017) 
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Overigens zijn op het vlechtwerk vlak boven de band wel een aantal witte vlekken te zien die lijken 

op de witte verf van G2350. Ook opvallend zijn de twee houten staafjes bevestigd aan de achterkant 

van de mand. Op basis van de foto’s is het lastig te zien, maar het lijkt erop dat enkel de 

verentouwen en niet zoals bij G2350 de katoenband om deze staafjes is gewikkeld. Tegelijkertijd kan 

op basis van de foto’s niet volledig worden uitgesloten dat ook de katoenband om de houten staafjes 

van 7/4463 gewikkeld zit. Dit zou betekenen dat de houten staafjes zijn gebruikt voor het spannen 

van de scheringdraden. Op zijn beurt betekent dit dat Roths en Schlothauers claim dat de primitieve 

schering- en inslagtechniek is voorbehouden aan de Arawak, Carib en Warrau niet langer opgaat. 

7/4463 is immers een tooi gecreëerd door de Atorai.     

 Verder is het vlechtwerk van 7/4463 volgens dezelfde techniek gedaan als dat van G2350 

maar dan slordiger. Op basis van de foto’s is niet te zien of de mand van eerstgenoemde tooi 

eenzelfde rand heeft als die van G2350. Wel hangen er aan de achterkant van 7/4463 twee vlechten 

van touw. In tegenstelling tot bij G2350 zijn de uiteindes van deze touwen echter donkerbruin 

geverfd.  

Afb. 169. 7/4463 (maker onbekend), tooi van de Atorai afkomstig uit Guyana, circa 1915, gebruikt materiaal 

onder andere katoen, plantenvezels en veren van de Amazonepapegaai en ara, afmetingen onbekend, National 

Museum of the American Indian, Washington. Foto: National Museum of the American Indian. 
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9836 

9836 bevindt zich sinds 1900 in de collectie van het Wereldmuseum te Rotterdam en is destijds 

verzameld door kapitein Franssen Herderschee in Suriname (afb. 170).602 De verentooi wordt 

toegeschreven aan de Carib.603 Wat direct opvalt, is dat 9836 over vogelveren in nagenoeg dezelfde 

kleuren als G2350 beschikt. Enkel de middelste rijen gele araveertjes verschillen, op deze plek kent 

G2350 rode araveertjes. Verder heeft 9836 ook rechtopstaande arastaartveren als versiering, 

waarvan het niet duidelijk is of deze oorspronkelijk bij de tooi hoorden. In ieder geval zijn er meer 

veren als bij G2350 en zitten ze over heel de tooi in plaats van enkel op de achterkant. Op de 

achterkant van de mand heeft 9836 wel een bundel loshangende touwen zitten, bij G2350 zijn deze 

opgeknoopt.               

 Het vlechtwerk heeft 9836 ook gemeen met G2350, zij het dat de mand op zijn kop zit. De 

rand van de mand steekt nu aan de onderkant uit, terwijl het logischer is als dit net zoals bij G2350 

aan de bovenkant zou zijn. De katoenband aan de onderkant van de mand heeft de Rotterdamse tooi 

wel weer gemeen met de Zeeuwse. Op basis van de foto’s is helaas niet te zien of de weefstructuur 

van deze band overeenkomt met die van een van de banden van G2350.     

 Een belangrijk verschil is dat de arastaartveren en loshangende touwen van 9836 een 

donsachtige versiering hebben die G2350 niet kent. Buiten dit kenmerk om delen de tooien veel 

eigenschappen met elkaar.   

 

 
602 ‘9836’, objectinformatie uit online collectiedatabase Wereldmuseum, <https://tinyurl.com/yb7vcbtz> 

(geraadpleegd op 14 oktober 2017)    
603 Idem.  
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Afb. 170. 9836 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Carib, voor 1900, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, diameter 22 cm en hoogte 6,7 cm, 

Wereldmuseum, Rotterdam. Foto: Wereldmuseum.  

 

AM225 

Deze verentooi is afkomstig uit de oude verzameling van het aan de universiteit van Göttingen 

gelieerde Institut für Ethnologie und Ethnologische Sammlung (afb. 171).604 Daarmee zou de tooi 

rond 1850 moeten worden gedateerd. Schlothauer schrijft de tooi toe aan de Carib.605 Relevant zijn 

de kenmerken die AM225 en G2350 met elkaar delen. Zo beschikt AM225 net als G2350 over twee 

rechtopstaande arastaartveren en een klein araveertje, alleen bevinden deze zich aan de voorkant 

van de tooi. Verder kent AM225, gebaseerd op de foto, net als G2350 twee banden die rondom de 

mand lopen. De onderste band is gedecoreerd met een lijnpatroon en in de bovenste band zijn de 

Amazonepapegaaienveren gestoken. Tegelijkertijd is deze bovenste band op de foto lastig te 

 
604 Zie rapport Schlothauer.  
605 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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ontwaren. Het lijkt niet zo te zijn maar wat door moet gaan voor een band kan ook een 

opeenstapeling van om de verenschachten gewonden touwen zijn zoals te zien was bij G2351B. Gaat 

het toch om een band, dan oogt deze bovenste band authentiek door de slijtagesporen die het 

draadwerk zichtbaar maken. Dit zou op zijn beurt pleiten voor de authenticiteit van de bovenste 

band van G2350. Dit nuanceert de opmerking van Schlothauer dat de bovenste band van Europese 

en niet van Guyaanse makelij is.         

 Verder zit aan AM225 nog een onderring bevestigd die qua vlechtwerk lijkt op de ring die 

oorspronkelijk aan de onderkant van G2351B zat bevestigd. De geschiedenis van G2351A kennende 

moet de authenticiteit van deze onderring van AM225 in twijfel worden getrokken. Daarnaast lijkt 

het onwaarschijnlijk dat G2350 ooit een dergelijke onderring heeft gekend.   

                                                                                       
Afb. 171. AM225 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Carib, oude verzameling Institut für Ethnologie und 

Ethnologische Sammlung (c. 1850), gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de ara 

afmetingen onbekend, Institut für Ethnologie und Ethnologische Sammlung aan de universiteit van Göttingen, 

Göttingen. Foto: Andreas Schlothauer.   
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2412.03 

Deze tooi bevindt zich sinds 1955 in het Tropenmuseum te Amsterdam (afb. 172).606 De datering van 

de tooi is onbekend, maar hij is oorspronkelijk afkomstig uit Suriname en wordt toegeschreven aan 

de Arawak of Carib.607 De verentooi heeft overeenkomsten met G2350. Zo is de mand volgens 

dezelfde structuur en techniek gemaakt. Net als bij G2350 wordt de mand van 2412.03 bedekt door 

veren van een Amazonepapegaaisoort. Veren van andere vogelsoorten ontbreken daarentegen bij de 

Amsterdamse tooi.          

 Er zijn twee houten staafjes te zien bij 2412.03 waaraan een touwband is vastgemaakt die 

aan de achterkant van de tooi uitmondt in loshangende touwvlechten. Zoals eerder opgemerkt, kan 

deze band  worden geassocieerd met een techniek die Roth typisch noemt voor de Arawak, Carib en 

Warrau. In dit geval gaat dat ook op aangezien 2412.03 wordt toegeschreven aan de Arawak of de 

Carib.  

                       
Afb. 172. 2412.03 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib uit Suriname, voor 1955, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai, afmetingen onbekend, 

Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.   

 
606 Zie rapport Schlothauer.  
607 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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A5596 

Dit is waarschijnlijk een negentiende-eeuwse verentooi die deel uitmaakte van het Ethnograpisch 

Museum Artis dat in 1910 ophield te bestaan (afb. 173).608 A5596 werd vervolgens in 1923 

overgebracht naar het Tropenmuseum. Schlothauer schrijft de verentooi toe aan de Arawak of de 

Carib.609 A5596 deelt dezelfde overeenkomsten met G2350 zoals genoemd bij 2412.03. Enkel de 

bewerking van de loshangende touwen aan de achterkant van de tooi wijkt af van de andere twee 

tooien.   

Afb. 173. A5596 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib uit Suriname, voor 1910, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai, afmetingen onbekend, 

Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.   

 

 

 

 
608 Zie rapport Schlothauer. 
609 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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A5698 

Deze verentooi lijkt in alles op A5596 (afb. 174). De tooi is ook afkomstig uit Artis en wordt ook 

toegeschreven aan de Arawak of Carib.610 A5698 heeft dezelfde overeenkomsten en verschillen met 

G2350 als eerder al A5596.  

 

Afb. 174. A5698 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib uit Suriname, voor 1910, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai, afmetingen onbekend, 

Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.   

 

 

 

 

 

 

 

 
610 Zie rapport Schlothauer.  
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Overzicht van vergelijkingen G2350 met andere tooien 

 Mand-

structuur 

Vlecht-

techniek 

Veren-

touw-

en 

Veren-

touwen 

bevestigd 

aan 

katoen-

band 

Katoen-

band 

Veren van de 

Amazonepape-

gaai, hokko 

en/of ara 

Ordening 

Veren 

Bevestiging 

staartveren 

RV-74-185 - - X X X X X - 

RV-360-5673 Mand 

komt 

overeen 

met die 

van 

G2351B, zit 

bij RV-360-

5673 

alleen op 

zijn kop. 

X X - X X - - 

RV-1817-168 - X X - - X - - 

1/4651 ? ? X ?. X X X - 

1/4652 ? ? X ? X X X - 

40.0/ 5098A - ? X ? X X X - 

40.0/ 8816C - - X ? X X X - 

1954.2.105 - - X - X X  - - 

7/4463 ? X X ? X X X - 

9836 Mand 

komt 

overeen 

met die 

van G2350, 

zit bij 9836 

alleen op 

zijn kop. 

X X ? X X X - 

AM225 De 

onderring 

van Am225 

wijkt af, 

maar het is 

de vraag of 

deze ring 

authen-

tiek is. 

X X X X X - - 

2412.03 X X X ? X X - - 

A5596 X X X ? ? X - - 

A5698 X X X ? ? X - - 
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Dit overzicht geeft weer in hoeverre de vergeleken verentooien wel of niet voor de belangrijkste 

eigenschappen overeenkomen met die van G2350. Een ‘x’ betekent dat de desbetreffende tooi voor 

deze eigenschap volledig of in belangrijke mate overeenkwam met G2350. Een ‘-’ betekent dat de 

desbetreffende tooi voor deze eigenschap niet of nauwelijks overeenkwam met G2350.  Een ‘?’ 

betekent dat voor deze eigenschap op basis van het voor deze studie beschikbare beeldmateriaal niet 

te bepalen was of de desbetreffende tooi wel of niet deze eigenschap deelde met G2350.   

  

Conclusie                                    

Eerder is bij de analyse van G2350 zelf al vastgesteld dat de tooi op veel punten voldoet aan Roths 

algemene omschrijving van de Guyaanse verticale tooi. Deze vaststelling is verder bevestigd met 

bovenstaande vergelijkingen. Met de Guyaanse tooien waarmee G2350 is vergeleken, deelt de tooi 

eigenschappen die gebundeld in één Guyaanse tooi of verspreid over meerdere Guyaanse tooien 

voorkomen. Met name met RV-74-158, RV-360-5673, 1/4651, 1/4652, 40.0/ 8816C, 1954.2.105, 

7/4463, 9836, AM225, 2412.03, A5596 en A5698 heeft G2350 redelijk veel gemeen. Tegelijkertijd is 

geen enkele van deze tooien identiek aan G2350. Echt, het lijkt eerder een illusie dat er zoiets bestaat 

als verentooien die identiek aan elkaar zijn. Bij de Bororo bleek al dat binnen hun door rood en zwart 

gedomineerde beeldcultuur individuele clansleden hun tooien naar eigen inzicht creëren. De 

onderdelen van een tooi en dan met name de vogelveren zijn een set bouwstenen waarmee 

verschillende creaties gemaakt kunnen worden. Een dergelijke diversiteit werd ook al opgemerkt 

door Roth (1924) bij de tooien van de Akawaio. De bovenstaande vergelijkingen tonen dat nogmaals 

aan. De twintigste-eeuwse Akawaio-tooi 1954.2.105 lijkt bijvoorbeeld zowel niet als wel op G2350. 

Beide tooien wijken van elkaar af wat betreft bijvoorbeeld de gebruikte vogelveren maar kennen 

tegelijkertijd fundamentele overeenkomsten die erop wijzen dat beide tooien mogelijk echo’s zijn 

van hetzelfde basisconcept.          

 Maar is G2350 dan een tooi geweest van de Akawaio? Dit zou kunnen maar hoeft 

tegelijkertijd niet, is het enigszins flauwe antwoord hierop. Ook de Arawak, Arecuna, Atorai, Carib, 

Macusi, Paravilhona, Waiwai en Wapishiana worden genoemd voor de tooien waarmee G2350 

overeenkomsten vertoont. Tegelijkertijd is het zo dat de Akawaio, Arawak en Carib als enige voor 

meerdere van deze tooien worden genoemd. Het zijn dan ook deze drie aan de of nabij de Guyaanse 

kust levende stammen die Schlothauer in zijn rapport noemt als belangrijkste kandidaten voor 

G2350.611 Het zijn inderdaad tooien als AM225 en 2412.03, die aan de Arawak of de Carib worden 

toegeschreven, waarmee G2350 veel gemeen heeft. Relevant is ook een prent in Adriaan van Berkels 

 
611 Rapport Schlothauer.  
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Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land van 

Guiana (1695) van een verkiezingsceremonie van een opperhoofd van de Arawak die Van Berkel 

ergens tussen 1670 en 1674 bijwoonde. De tooien van de Arawak op deze prent lijken ook op G2350 

(afb. 175).612           

 Tegelijkertijd gelijken de tooien 7/4463 en 40.0/ 8816C ook op G2350, maar deze 

verentooien zijn afkomstig van respectievelijk de Atorai en de Waiwai. Die eerste stam leefde volgens 

Bos (1998) in de achttiende eeuw redelijk ver stroomafwaarts aan de Marazuni-rivier.613 Als G2350 

destijds door de Atorai gemaakt is, dan zou deze tooi dus ook meer richting de Guyaanse kust 

gelokaliseerd moeten worden. Wat dat betreft lijkt de kustregio de meest waarschijnlijke locatie van 

herkomst voor de Zeeuwse tooi. Tegelijkertijd zijn de Waiwai ook nog een kandidaat aangezien 

G2350 sterk lijkt op 40.0/ 8816C. Deze stam bevond zich in de achttiende eeuw wel degelijk in de 

Guyaanse jungle. Daarom moet een slag om de arm worden gehouden. De Akawaio, Arawak en Carib 

zijn de belangrijkste kandidaten die in aanmerking komen voor G2350. Zeker gezien de in hoofdstuk 

drie en vier aangetoonde intensieve contacten die de Nederlandse kolonisten destijds met deze 

stammen hadden. Tegelijkertijd is in deze hoofdstukken aangetoond dat de kolonisten contact 

hadden met Guyaanse stammen die dieper in de binnenlanden leefden. Zodoende mogen de 

Arecuna, Atorai, Macusi, Paravilhona, Wapishiana en met name de Waiwai niet worden uitgesloten 

voor G2350.  

 
612 A. van Berkel, De reizen van Adriaan van Berk naar Guiana : indianen en planters in de 17de eeuw (red. M. 

van den Bel, L. Hulsman en L. Wagenaar), Leiden 2014, p. 111. 
613 Bos 1998 (zie noot 25), pp. 83-84. 
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Afb. 175. Prent uit het werk van Van Berkel waarop de verkiezing van een Arawak-opperhoofd is te zien. 

 

 

G2351A                                             

Het meest opvallende dat uit de analyse van G2351A naar voren is gekomen, is dat rode en 

roodzwarte ibisveren zich als een halo om het hoofd van de drager van de tooi sluiten. Zij liggen meer 

in het horizontale vlak omdat de veren ingeklemd zitten tussen de slangachtige strengconstructies 

aan zowel de boven- als onderrand van de mand. Daarmee is G2351A volgens de classificaties van 

Roth meer een horizontale dan een verticale tooi. Hierdoor verschilt G2351A van de verticale tooien 

die hierboven beschreven zijn in de vergelijking met G2350, hoewel het vlechtwerk van G2351A 

overeenkomt met het merendeel van deze tooien.  

A5699 

A5699 is waarschijnlijk een negentiende-eeuwse verentooi aangezien de tooi deel uitmaakte van het 

Ethnograpisch Museum Artis dat in 1910 ophield te bestaan (afb. 176).614 A5699 is vervolgens in 1923 

overgebracht naar het Tropenmuseum. Schlothauer schrijft de verentooi toe aan de Arawak of de 

 
614 Zie rapport Schlothauer. 
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Carib.615 Net als G2351A bestaat de versiering van A5699 uit vleugelveren van de rode ibis. In 

vergelijking met G2351A gaat het wel om minder veren en beschikt A5699 ook over minder veren 

met een zwarte veerpunt. Deze punten zijn net als die van G2351A in een kartelpatroon geknipt. De 

veerpunten van alle rode veren zijn afgeknipt, bij G2351A daarentegen zijn sommige rode veren 

ongemoeid gelaten. Verder zijn de veren van A5699 symmetrisch over de tooi verdeeld. Dit is een 

verdere aanwijzing dat de roodzwarte veren van G2351A oorspronkelijk ook symmetrisch over de 

tooi verdeeld waren en dat deze tooi oorspronkelijk dus over meer roodzwarte veren beschikte. 

 A5699 is net als G2351A een horizontale tooi. De vlechtstructuur is ongeveer even hoog als 

die van G2351A. Tegelijkertijd is dit vlechtwerk volgens een visgraatpatroon geweven en kent het een 

dichte rand. Hiermee verschilt het vlechtwerk van dat van G2351A.   

     
 Afb. 176. A5699 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib, voor 1910, gebruikt materiaal 

onder andere plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Tropenmuseum, 

Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.   

 

 
615 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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A6174f 

Ook deze verentooi uit het Tropenmuseum komt van Artis en is dus waarschijnlijk negentiende-

eeuws (afb. 177).616 Schlothauer schrijft de tooi toe aan de Arawak of de Carib.617 A6174f zit een 

beetje tussen het horizontale en verticale in. De mand is hoger dan die van G2351A, maar 

tegelijkertijd bevinden de veren zich toch in het horizontale vlak. Deze veren zijn afkomstig van de 

rode ibis. Op twee roodzwarte veren na zijn alle veren volledig rood. Van al deze veren zijn de 

veerpunten afgeknipt. De kartelpatronen van A5699 en G2351A komen bij A6174f niet voor. Ook het 

vlechtwerk van deze tooi verschilt van dat van G2351A net zoals het vlechtwerk van A5699 dat al 

eerder deed.    

Afb. 177. A6174f (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib, voor 1910, gebruikt materiaal 

onder andere plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Tropenmuseum, 

Amsterdam .Foto: Andreas Schlothauer.   

 

 

 
616 Zie rapport Schlothauer. 
617 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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A6174g 

A6174g betreft geen complete verentooi maar slechts een verentouw (afb. 178). Deze verentouwen 

werden door Guyaanse stammen apart bewaard voor de ceremonies, terwijl het vlechtwerk meestal 

ter plekke werd gevlochten. Overeenkomstig met G2351A zijn de veren van A6174g afkomstig van de 

rode ibis. Deze veren tonen gelijkenis met die van G2351A. De roodzwarte veerpunten zijn geknipt in 

een kartelpatroon, terwijl slechts een deel van de veerpunten van de rode veren is afgeknipt. A6174g 

is oorspronkelijk ook afkomstig uit de Artis-collectie en dateert dus van voor 1910.618 Schlothauer 

schrijft het verentouw toe aan de Arawak of Carib.619      

                            
Afb. 178. A56174g (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib, voor 1910, gebruikt materiaal 

onder andere katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Tropenmuseum, Amsterdam .Foto: 

Andreas Schlothauer.   

 

C8219 

Het bijzondere aan deze horizontale verentooi is dat hij nagenoeg identiek is aan G2351A (afb. 179). 

De rode en roodzwarte ibisveren zijn op een soortgelijke manier bewerkt en over de ring verdeeld als 

bij G2351A. Het vlechtwerk van C8219 en G2351A is bij beide een ietwat slordige variant op de 

 
618 Zie rapport Schlothauer. 
619 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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overlaptechniek. Bij beide tooien zijn aan de achterkant van het vlechtwerk touwen opgeknoopt die 

oorspronkelijk loshingen. Het enige waarneembare verschil is dat de slangachtige boogstrengen die 

de ibisveren van G2351A bij elkaar houden bij C8219 ontbreken.     

 C8219 is vermoedelijk enkele decennia jonger dan G2351A, maar is  desalniettemin een oude 

verentooi die zich in de collectie van het Übersee-Museum te Bremen bevindt.620 De tooi zou in 1840 

door de heer Delius zijn verzameld in Guyana.621 Schlothauer schrijft C8219 toe aan de Carib rondom 

de Orinoco.622  

   
Afb. 179. 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.   

 

VB155 

VB155 is een verentooi waarvan het vlechtwerk ontbreekt (afb. 180). Dat is het enige waarin VB155 

verschilt van G2351A. De hoeveelheid rode en roodzwarte ibisveren van VB155 en de bewerking van 

deze veren komt sterk overeen met de veren van G2351A. Alleen zijn de roodzwarte veren van 

 
620 Zie rapport Schlothauer.  
621 Idem. 
622 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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VB155 meer symmetrisch verdeeld. Dit duidt erop dat bij deze tooi in de loop der tijd minder van 

deze roodzwarte veren verloren zijn gegaan. Oorspronkelijk heeft G2351A waarschijnlijk hetzelfde 

symmetrische uiterlijk gehad als VB155.       

 Wat de datering betreft, staat VB155 van alle tooien in deze vergelijking het dichtst bij 

G2351A. De tooi werd tussen 1801 en 1812 verzameld door Friedrich Wilhelm Sieber en in 1818 door 

Johann Centurius von Hofffmannsegg (1766-1849) toegevoegd aan de koninklijke Pruisische 

collecties.623 Momenteel bevindt de tooi zich in de collectie van het Ethnologisches Museum in 

Berlijn.624 Schlothauer schrijft de verentooi aan de Warrau toe, zij het onder voorbehoud. 625  

 

Afb. 180. VB155 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Warrau, voor 1801, gebruikt materiaal onder andere 

katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Ethnologisches Museum, Berlijn. Foto: Andreas 

Schlothauer.   

 

 

 
623 Zie rapport Schlothauer. 
624 Idem. 
625 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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Nr. 03 

In tegenstelling tot G2351A is nr. 03 geen horizontale maar een verticale tooi (afb. 181). Wel beschikt 

deze verentooi over vleugelveren van de rode ibis. De rode veren met zwarte veerpunten zijn net als 

die van G2351A in een kartelpatroon geknipt. Schlothauer schrijft nr. 03 toe aan de Arawak of de 

Carib.626  

 

Afb. 181. Nr. 03 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib, datering onbekend, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Musée 

d’Ethnographie, Neuchâtel. Foto: Andreas Schlothauer.   

 

96223 

Ook 96233 is een verticale tooi maar die meer decoratieve elementen bevat dan G2351A (afb. 182). 

Op de veren van de rode ibis na zijn er weinig overeenkomsten tussen beide tooien. De in 1920 

 
626 Idem. 
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verzamelde verentooi 96223 bevindt zich in de collectie van het Lindenmuseum te Stuttgart en wordt 

hier toegeschreven aan de Wayana.627 Deze toeschrijving is volgens Schlothauer onjuist.628 

              
Afb. 182. 96223 (maker onbekend), tooi afkomstig uit Suriname, voor 1920, gebruikt materiaal onder andere 

plantenvezels, katoen en veren van de rode ibis, afmetingen onbekend, Lindenmuseum, Stuttgart. Foto: 

Andreas Schlothauer.   

 

Overzicht van vergelijkingen G2351A met andere tooien 

 Mandstructuur Vlechttechniek Verentouwen Bewerking 

ibisveren 

Verdeling roodzwarte 

ibisveren 

A5699 

 

X - X X - 

A6174f - - X - - 

A6174g N.v.t. N.v.t. X X N.v.t. 

C8219 X X X X. X 

VB155 N.v.t. N.v.t. X X X 

Nr. 03 - X X X - 

96223 - - X - - 

  

 
627 Zie rapport Schlothauer. 
628 Idem. 
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Dit overzicht geeft weer in hoeverre de vergeleken verentooien wel of niet voor de belangrijkste 

eigenschappen overeenkomen met die van G2351A. Een ‘x’ betekent dat de desbetreffende tooi voor 

deze eigenschap volledig of in belangrijke mate overeenkwam met G2351A. Een ‘-’ betekent dat de 

desbetreffende tooi voor deze eigenschap niet of nauwelijks overeenkwam met G2351A. Een ‘?’ 

betekent dat voor deze eigenschap op basis van het voor deze studie beschikbare beeldmateriaal niet 

te bepalen was of de desbetreffende tooi wel of niet deze eigenschap deelde met G2351A.   

Conclusie                                        

De bovenstaande tooien waarin net als bij G2351A veren van de rode ibis zijn verwerkt, worden 

toegeschreven aan de Arawak, Carib of Warrau. Al deze stammen leven aan of nabij de Guyaanse 

kust, het historische leefgebied van de rode ibis. Van de besproken verentooien komen C8219 en 

VB155 het meest overeen met G2351A, zowel qua datering als qua uiterlijk. De meer intact gebleven 

roodzwarte ibisveren van VB155 geven een idee hoe G2351A er oorspronkelijk moet hebben 

uitgezien. Beide verentooien zijn begin negentiende eeuw verzameld bij indianenstammen die op dat 

moment gevestigd waren aan de monding van de Orinoco. VB155 is afkomstig van de Warrau en 

C8219 van de Carib. Dat deze verentooien zo sterk op elkaar lijken, bevestigt de eerdergenoemde 

theorie van Schlothauer dat de stijlelementen in de verenornamenten van naburige Guyaanse 

stammen vaak inwisselbaar zijn. Schlothauer gaf hierbij zelf het voorbeeld van de Arawak en de 

Warrau aan de Guyaanse kust. Dit kan in deze casus ook opgaan voor de aan de kust gevestigde Carib 

en Warrau. Zodoende zijn de Carib en de Warrau de belangrijkste kandidaten voor de vervaardiging 

van G2351A.     

 

G2351B                                   

Bij de analyse van G2351B zijn sterke twijfels gerezen of de los in het vlechtwerk gestoken 

arastaartveren wel bij deze tooi hoorden. Verder had Schlothauer bij een dergelijke tooi nog nooit 

eerder verentouwen gezien die gebruikmaakten van zulke eenvoudige lusknopen. Hopelijk kunnen 

de vergelijkingen met andere tooien meer inzicht geven in de raadselachtige eigenschappen van 

G2351B.  

RV-07-175 

RV-07-175 uit de gezamenlijke collectie van het Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en het 

Tropenmuseum is de eerste tooi waarmee G2351B is vergeleken (afb. 183). Deze tooi wordt 
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gedateerd tussen 1850 en 1900.629 Volgens Schlothauer is de tooi typisch voor Guyaanse stammen 

aan de kust, bijvoorbeeld de Arawak en Carib, maar ook voor stammen in de binnenlanden, zoals de 

Arecuna, Macusi en Wapishiana.630 Het opvallende aan RV-07-175 is dat deze tooi slechts acht 

centimeter breed is. Daarmee was de tooi bedoeld om door een kind te worden gedragen. 

 Vergeleken met G2351B valt op dat ook het mandje van RV-07-175 is gevlochten volgens de 

overlaptechniek (afb. 184). Beide mandjes hebben tevens een brede, uit meerdere ringen bestaande 

rand. Alleen bij RV-07-175 bevindt deze rand zich aan de onderkant van de mand, terwijl deze bij 

G2351B aan de bovenkant zit. Dit moet een moderne constructiefout zijn. Oorspronkelijk was de 

mand van RV-07-175 omgekeerd, zodat de bovenrand de veren die de mand oorspronkelijk bedekten 

naar voren duwde. Aan de authenticiteit van de kleine lichtblauwe en roodoranje veertjes die nu her 

en der aan het vlechtwerk zijn bevestigd, twijfelt Schlothauer sterk.631 Er is geen logisch patroon in 

ordening van deze veertjes te ontdekken en het nut ervan is onduidelijk aangezien ze de mand 

nauwelijks bedekken.          

 Aan de voorkant van RV-07-175 zitten drie rode staartveren, vermoedelijk van een ara, die 

gelijkenis vertonen met de enkele arastaartveer aan de voorkant van G2351B. Het kartelpatroon van 

deze drie veren lijkt dan weer op sommige van de gekartelde ibisveren van G2351A. Terwijl de 

voorste arastaartveer van G2351B met touw aan de mand is vastgemaakt, zijn de staartveren van RV-

07-175 los in het vlechtwerk gestoken. Dit komt dus overeen met de andere arastaartveren van 

G2351B, waarbij het erop lijkt dat deze los in het vlechtwerk gestoken veren oorspronkelijk geen deel 

van deze tooi uitmaakten. De staartveren van RV-07-175 versterken deze twijfels. Ze hangen immers 

behoorlijk schuin en ogen daardoor instabiel.        

    

 
629 ‘Hoofdtooi’, objectinformatie uit online collectiedatabase Afrikamuseum, Museum Volkenkunde en 

Tropenmuseum, <http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx?ccid=838404&lang=> (geraadpleegd op 5 

oktober 2017) 
630 Idem.  
631 Idem. 
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Afb. 183. RV-07-175 (maker onbekend), tooi die zowel uit de kusstreek als de binnenlanden van de Guyana’s 

kan komen, 1850-1900, gebruikt materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de ara, 

afmetingen onbekend, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Jeroen Lesuis.   
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Afb. 184. De mand van RV-07-175 is op dezelfde manier gevlochten als die van G2350. Foto: Jeroen Lesuis.   

 

RV-360-5673 

Deze tooi is al eerder vergeleken met G2350, maar is ook voor G2351B relevant. Allereerst zijn de 

manden van beide tooien geweven volgens de overlaptechniek en hebben ze alle twee een ver 

uitstekende bovenrand en een iets minder brede onderrand. Verder zitten bij beide manden aan de 

achterkant houten staafjes. Bij G2351B zijn aan twee staafjes de verentouwen bevestigd, bij RV-360-

5673 is de katoenband aan één staafje bevestigd. Het is niet te zien of daarnaast ook nog de 

verentouwen aan dit staafje zijn bevestigd. Die mogelijkheid blijft open. Wel is te zien dat de 

katoenband van RV-360-5673 overgaat in twee strengen die over de rug van de drager van de tooi 

vallen. G2351B kent eenzelfde concept met twee nu vastgeknoopte touwstrengen die oorspronkelijk 

over de rug van de tooidrager vielen.        

 Net als G2351B heeft RV-360-5673 los in het vlechtwerk gestoken arastaartveren waarvan 

het twijfelachtig is of deze oorspronkelijk wel bij de tooi hoorden. Zonder deze veren blijft er net als 

bij G2351B één arastaartveer over die met touw aan de voorkant van de tooi is bevestigd (afb. 185). 

Het uiterlijk van RV-360-5673 komt dan overeen met dat van G2351B. Dat is des te meer het geval 

omdat ook bij RV-360-5673 deze ene arastaartveer boven de andere verenrijen uitsteekt. Een 

verschil is wel dat de arastaartveer van RV-360-5673 in een kartelpatroon is geknipt, waarbij ook de 

top van de veer is afgeknipt. De arastaartveer van G2351B is daarentegen niet bewerkt en daardoor 
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een stuk langer. Een ander belangrijk verschil is dat de overige soorten vogelveren van RV-360-5673 

niet overeenkomen met die van G2351B. Deze laatste tooi beschikt over veren van de hokko en de 

oropendola, terwijl RV-360-5673 veren van de Amazonepapegaai en de blauwgele ara heeft.  

                                
Afb. 185. Net als G2351B kent RV-360-5673 een enkele staartveer aan de voorkant van de tooi. Foto: Jeroen 

Lesuis.  
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RV-1817-168 

RV-1817-168 heeft veel gemeen met RV-360-5673 en deelt dan ook enkele eigenschappen met 

G2351B. De van mand RV-1817-168 is op dezelfde manier gevlochten als die van G2351B en beschikt 

ook over een brede bovenrand. Verder heeft RV-1817-168 echter ook een ver uitstekende onderrand 

die bij G2351B en RV-360-5673 ontbreekt. Daarnaast is er nog een cruciaal verschil tussen RV-1817-

168 en RV-360-5673 wanneer deze tooien worden vergeleken met G2351B. In tegenstelling tot de 

andere twee tooien beschikt RV-1817-168 niet over een arastaartveer die met touw aan de voorkant 

van de tooi is bevestigd. RV-1817-168 heeft alleen aan de achterkant los in het vlechtwerk gestoken 

arastaartveren. Vanwege deze manier van bevestigen zijn er sterke twijfels over de authenticiteit van 

deze veren. Indien deze veren daarom verwijderd zouden worden, dan lijkt RV-1817-168 toch minder 

sterk op G2351B.  

1/4651 en 1/4652 

Net als bij G2351B (en G2350) bestaan de onderste twee verenrijen van de tooien 1/4651 en 1/4652 

waarschijnlijk uit ara- en hokkoveertjes. Helaas valt op basis van de foto’s niet op te maken hoeveel 

rijen van elke veersoort er boven elkaar hangen en of dit overeenkomt met het aantal verenrijen van 

G2351B. Wel is het duidelijk dat de oropendolaveren van G2351B niet terugkomen bij 1/4651 en 

1/4652.            

 Een andere overeenkomst die 1/4651 en 1/4652 delen met G2351B zijn de katoenband of 

touwstreng die ook bij deze tooien rondom de onderkant van de manden loopt. Net als bij G2351B 

oorspronkelijk het geval was vallen deze touwstrengen over de rug van de tooidrager.   

 Qua structuur verschillen de manden van 1/4651 en 1/4652 enigszins met die van G2351B. 

Uitgaande van de foto’s lijkt het dat de uitstekende randen van deze eerste twee tooien gevlochten 

zijn volgens een open constructie met slangachtige strengen. Dit is wezenlijk anders dan bij de dichte 

bovenrand van G2350. 

7/4463 

Ook deze verentooi is aan bod gekomen bij de bestudering van G2350, maar de tooi is minstens zo 

relevant voor de bestudering van G2351B. Het vlechtwerk van 7/4463 komt in grote mate overeen 

met dat van G2351B, net als de katoenband die rondom de onderkant van de mand loopt en de 

loshangende touwen die zich aan de achterkant van de tooi bevinden. Ook de drie veersoorten die de 

mand van 7/4463 bedekken met daarbij de zwarte hokko- of toekanveren als onderste laag, vertonen 

gelijkenis met G2351B. De bovenste twee groene en gele verenlagen van 7/4463 komen bij G2351B 

echter niet terug. Het belangrijkste detail is echter de arastaartveer die zich zowel bij 7/4463 als 

G2351B aan de voorkant van de tooi bevindt. Hierdoor lijken de tooien qua uiterlijk sterk op elkaar. 
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Tegelijkertijd is een belangrijk verschil dat de staartveer van 7/4463, net als eerder die van 40.0/ 

5098A en 40.0/ 8816C, bewerkt is met een kartelpatroon en bij de punt is afgeknipt. Daarmee is deze 

staartveer korter dan de onbewerkte staartveer van G2351B.  

40.0/ 5098A 

Deze tooi is zojuist al genoemd aangezien bij 40.0/ 5098A net als bij G2351B aan de voorzijde een 

arastaartveer zit. Verder zijn de onderste twee verenlagen van deze tooi net als G2351B rood en 

zwart gekleurd. Dit zijn waarschijnlijk veren van de ara en de hokko. Alleen de bovenste laag veren 

van 40.0/ 5098A verschilt van die van G2351B aangezien deze veren niet groen maar geel zijn 

gekleurd en dus niet afkomstig kunnen zijn van de oropendela. Tot slot heeft 40.0/ 5098A net als 

G2351B een streng touwen rondom de onderkant van de mand lopen die aan de achterkant van de 

tooi over de rug van de tooidrager vallen.    

40.0/ 8816C 

Ook 40.0/ 8816C beschikt over een bewerkte en kleine arastaartveer bevestigd aan de voorkant van 

deze tooi. Daarnaast heeft deze tooi van beneden naar boven drie lagen van zwarte, rode en groene 

veren. Qua kleurencombinatie is deze tooi daarmee min of meer identiek aan G2351B. Alleen is het 

groen van G2351B afkomstig van oropendolaveren terwijl 40.0/ 8816C over groene 

Amazonepapegaaienveren beschikt. Een ander cruciaal verschil is dat 40.0/ 8816C geen vlechtwerk 

van plantenvezels kent maar dat de veren aan een katoenband zijn vastgemaakt.  

De tooien van Bonaparte 

De onderstaande tooien zijn afkomstig uit het boek Les habitants de Suriname a Amsterdam (1884)  

van de Franse antropoloog Roland Bonaparte (afb. 186). Het betreft hier door Bonaparte getekende 

tooien van de Arawak of Carib te Suriname die in 1883 op de Koloniale Wereldtentoonstelling in 

Amsterdam waren te bewonderen.632         

 Bij Bonaparte’s tooien springen de rechtopstaande en bewerkte arastaartveren, die over de 

gehele manden zijn verspreid, het meest in het oog. Deze staartveren zijn authentiek. Voor 

Schlothauer vormen ze een argument waaruit blijkt dat een deel van de arastaartveren van G2351B 

wel degelijk authentiek is. Deze argumentatie wordt net als in hoofdstuk één betwist. De tooien van 

Bonaparte zijn relevant, maar verschillen tegelijkertijd van G2351B. Zo staat het merendeel van de 

arastaartveren van Bonaparte’s tooien kaarsrecht, terwijl veel van de staartveren van G2351B schuin 

hangen. Dit komt omdat deze veren los in het vlechtwerk gestoken zijn en daardoor instabiel zijn. De 

staartveren van de tooien van Bonaparte moeten daarentegen op een andere manier zijn 

 
632 Zie rapport Schlothauer.  
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vastgemaakt aangezien ze stabieler ogen. Deze stabiliteit maakt het mogelijk om met de tooi op te 

dansen. Hierdoor is aannemelijk dat de arastaartveren van Bonaparte’s tooien authentiek zijn, terwijl 

over de instabiele staartveren van G2351B twijfel blijft bestaan.      

 De tweede reden waarom de authenticiteit van de arastaartveren van G2351B wordt 

betwijfeld, is omdat de tooi zonder deze staartveren authentieker oogt. Dan blijft er slechts één 

staartveer aan de voorkant van de tooi over. Iets vergelijkbaars is te zien bij 40.0/ 5098A, 40.0/ 

8816C, 7/4463, RV-360-5673, A5697, H2379 en 370.393. Nu zitten bij de verentooien van Bonaparte 

geen of juist meerdere staartveren aan de voorkant. Wat dat betreft kennen deze tooien niet 

hetzelfde ontwerp als dat van G2351B en is het voor laatstgenoemde tooi toch minder aannemelijk 

dat de arastaartveer aan de voorkant wordt gecombineerd met meerdere losse arastaartveren. Dit is 

immers evenmin het geval bij 40.0/ 5098A, 40.0/ 8816C, 7/4463, RV-360-5673, A5697, H2379 en 

370.393. 

                                                                                         
Afb. 186. Tooien van de Carib getekend door Roland Bonaparte in Les habitants de Suriname a Amsterdam 

(1884). Foto’s: Andreas Schlothauer.  
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9836 

Deze verentooi is al besproken bij G2350, maar heeft ook veel gemeen met G2351B. Op de 

onderranden na zijn de manden van 9836 en G2351B nagenoeg identiek. Daarnaast versieren bij 

9836 drie soorten vogelveren de mand, waaronder die van de hokko of de toekan en de 

Amazonepapegaai. Het belangrijkste kenmerk dat de Rotterdamse tooi met de Zeeuwse tooi deelt, 

zijn echter de vier arastaartveren die over de mand zijn verdeeld. Deze staartveren zijn net als die van 

G2351B losjes in het vlechtwerk gestoken. Net als bij de Zeeuwse tooi zijn er ook hier twijfels over de 

authenticiteit van deze staartveren. Wat hier wel voor pleit, is dat de donsversiering van de 

staartveren overeenkomt met de donsachtige versiering van de loshangende touwen aan de 

achterkant van de tooi. Echter, als de staartveren van 9836 daadwerkelijk authentiek zouden zijn, 

dan geldt ook hier dat ze niet gecombineerd worden met een enkele, kortere staartveer aan de 

voorkant. Dus geldt voor 9836 hetzelfde bezwaar als bij de tooi van Bonaparte, namelijk dat de 

tooien wat betreft de arastaartveren niet hetzelfde ontwerp hebben als G2351B. 

A5697 

De mand en de touwvlechten rondom de mand heeft deze tooi gemeen met G2351B (afb. 187). De 

gebruikte vogelveren verschillen van die van de Zeeuwse tooi. Het belangrijkste kenmerk is echter 

dat A5697 net als G2351B aan de voorkant over een enkele arastaartveer beschikt en dat andere 

rechtopstaande staartveren ontbreken.         

 Ook A5697 bevindt zich in de collecte van het Tropenmuseum en maakte daarvoor deel uit 

van de Artis-collectie.633 De tooi is waarschijnlijk negentiende-eeuws. Schlothauer schrijft A5697 toe 

aan de Arawak of de Carib.634 

 
633 Zie rapport Schlothauer. 
634 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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Afb. 187. A5697 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib, voor 1910, gebruikt materiaal onder 

andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, afmetingen onbekend, 

Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.  

 

H2379 

Het vlechtwerk van deze tooi is volgens een visgraatpatroon maar voor de rest is deze tooi volledig 

identiek aan A5697 (afb. 188). Dat toont aan dat de vlechttechniek an sich niet veel zegt over de 

afkomst en de uniciteit van een verentooi. De manden worden steeds opnieuw gevlochten en dat 

kan bij een en dezelfde stam dus gebeuren via wisselende technieken. Net als A5697 schrijft 

Schlothauer H2379 toe aan de Carib.635  

 
635 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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Afb. 188. H2379 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Carib aan de Poika-rivier, voor 1910, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, afmetingen 

onbekend, Tropenmuseum, Amsterdam. Foto: Andreas Schlothauer.  

 

370.393 

Voor deze tooi geldt hetzelfde als wat eerder voor H2379 gold: ten opzichte van G2351B verschillen 

het visgraatpatroon en de gebruikte vogelveren van de tooi en ontbreken de arastaartveren (afb. 

189). De overige elementen van 370.393 komen overeen met de Zeeuwse tooi. De tooi dateert van 

voor 1880. Schlothauer schrijft de verentooi toe aan de Arawak of Carib in Suriname.636    

 
636 Idem. 
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Afb. 189. 370.393 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib in Suriname, voor 1880, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de Amazonepapegaai en ara, afmetingen 

onbekend, Museum Volkenkunde, Leiden. Foto: Andreas Schlothauer.  

 

694 

Deze tooi, die aan de Arawak of Carib wordt toegeschreven en dateert van voor 1902, heeft op één 

aspect na weinig gemeen met G2351B (afb. 190).637 Dit ene gemeenschappelijke detail, de 

verspreiding van de arastaartveren over de mand, is wel relevant omdat 694 laat zien dat het wel 

 
637 E-mail Andreas Schlothauer, 18 februari 2018. 
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degelijk voorkwam bij Guyaanse tooien. Tegelijkertijd ontbreekt bij 694, zoals eerder bij 9836 en de 

tooien van Bonaparte, een enkele arastaartveer aan de voorkant van de tooi. Zodoende komt het 

uiterlijke concept van 694 niet overeen met dat van G2351B.   

 

                                                                          
Afb. 190. 694 (maker onbekend), tooi afkomstig van de Arawak of Carib in Guyana, voor 1902, gebruikt 

materiaal onder andere plantenvezels, katoen en veren van de ara, afmetingen onbekend, Rautenstrauch-

Joest-Museum, Keulen. Foto: Andreas Schlothauer.  
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Overzicht van vergelijkingen G2351B met andere tooien 

 Mandstructuur  Vlechttechniek Touwversieringen 

rondom mand 

Veren van 

de ara, 

hokko en 

oropendola 

Ara-

staartveer 

aan de 

voorkant tooi 

Arastaartveren 

rondom de 

mand 

RV-07-175 Mand komt 

overeen met die 

van G2351B, zit 

bij RV-07-175 

alleen op zijn 

kop. 

X - - - - 

RV-360-5673 Mand komt 

overeen met die 

van G2351B, zit 

bij RV-360-5673 

alleen op zijn 

kop. 

X X - X - 

RV-1817-168 - X X - - - 

1/4651 - X X Alleen de 

veren van de 

oropendola 

ontbreken 

bij 1/4651.  

- - 

1/4652 ? ? X Alleen de 

veren van de 

oropendola 

ontbreken 

bij 1/4652. 

- - 

7/4463 ? ? X  - X - 

40.0/ 5098A - X X Alleen de 

veren van de 

oropendola 

ontbreken 

bij 40.0/ 

5098A. 

X - 

40.0/ 8816C - - - Alleen de 

veren van de 

oropendola 

ontbreken 

bij 40.0/ 

8816C. 

X - 

Tooien 

Bonaparte  

? ? X - Deze tooien 

beschikken 

over geen 

enkele of over 

meerdere 

staartveren 

aan de 

voorkant. 

X 

9836 Mand komt 

overeen met die 

van G2351B, zit 

bij 9836 alleen 

op zijn kop. 

X X - - X 
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A5697 X X X - X - 

H2379 X - ? - X - 

694 - ? - - Deze tooi 

beschikt over 

meerdere 

staartveren 

aan de 

voorkant. 

X 

370.393 X - X - X - 

 

Dit overzicht geeft weer in hoeverre de vergeleken verentooien wel of niet voor de belangrijkste 

eigenschappen overeenkomen met die van G2351B. Een ‘x’ betekent dat de desbetreffende tooi voor 

deze eigenschap volledig of in belangrijke mate overeenkwam met G2351B. Een ‘-’ betekent dat de 

desbetreffende tooi voor deze eigenschap niet of nauwelijks overeenkwam met G2351.  Een ‘?’ 

betekent dat voor deze eigenschap op basis van het voor deze studie beschikbare beeldmateriaal niet 

te bepalen was of de desbetreffende tooi wel of niet deze eigenschap deelde met G2351B.   

 

Conclusie                                                       

Een van de belangrijke discussiepunten aangaande G2351B is of de arastaartveren van deze tooi nu 

wel of niet authentiek zijn. Uit de bovenstaande vergelijking blijkt dat er wel degelijk authentieke 

Guyaanse tooien zijn met arastaartveren die los in het vlechtwerk zijn gestoken, namelijk die van 

Bonaparte, 9836 en 694. Echter, geen enkele van deze negentiende-eeuwse tooien beschikt net als 

G2351B over een enkele staartveer aan de voorkant van de tooi. De verentooien in bovenstaande 

vergelijking die wel een voorste staartveer hebben, beschikken weer niet over andere staartveren 

verspreid over de mand. Dit alles leidt tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat, op de voorste 

staartveer na, de arastaartveren van G2351B authentiek zijn. Dit impliceert dat deze staartveren 

oorspronkelijk bij G2348 hoorden.        

 De verentooien die de meeste kenmerken delen met G2351B zijn RV-360-5673, 7/4463, 40.0/ 

5098A, 9836 en A5697, H2379 en 370.393. Deze negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse 

verentooien worden toegeschreven aan de Akawaio, Arawak, Atorai, Carib en Waiwai. De Arawak en 

Carib worden hierbij als enige stammen voor meerdere tooien genoemd. Daarmee zijn zij de 

belangrijkste kandidaten voor G2351B. Tegelijkertijd moeten daarbij een aantal belangrijke slagen 

om de arm worden gehouden. Ten eerste speelt het eerdergenoemde fenomeen dat naburige 

Guyaanse stammen vaak elkaars gebruiken overnamen. Zo kan een expert als Schlothauer 

bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen de door Bonaparte getekende tooien van de Arawak en 
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die van de Carib.638          

 De tweede slag om de arm is dat G2351B wel degelijk afkomstig kan zijn van de Atorai en 

Waiwai aangezien de Nederlandse kolonisten eind achttiende eeuw ook in contact stonden met deze 

stammen. De kans hierop is alleen minder groot aangezien de frequentie van dit contact kleiner was. 

Niettemin deelt G2351B overeenkomsten met de hierboven vergeleken tooien van de Atorai en 

Waiwai.           

 Het derde voorbehoud voor wat betreft een toeschrijving is dat G2351B een duidelijk 

afwijkend element kent, namelijk de lussen waaraan de orependolaveren vastzitten. Deze 

eenvoudige techniek was voor Schlothauer uniek en daarmee ook een raadsel. Zodoende is het voor 

hem onmogelijk om een toeschrijving te doen. Zowel de Akawaio, Arawak, Carib als de Warrau in het 

Guyaanse kustgebied komen voor Schlothauer in aanmerking voor G2351B.639 Deze scriptie neemt dit 

standpunt over en voegt daaraan toe dat de Arawak en de Carib de belangrijkste kandidaten zijn, 

maar dat tegelijkertijd naast de stammen die Schlothauer noemt ook de Atorai en Waiwai in 

aanmerking komen voor G2351B.  

 

 

Conclusie                               

Het doel van deze scriptie was om meer te weten te komen over de herkomst van de verentooien 

van het Zeeuws Genootschap en om te achterhalen van welke Guyaanse indianenstammen deze 

tooien afkomstig zijn. Dit doel is behaald. Voor alle vier de verentooien is een klein groepje van 

Guyaanse stammen gevonden die als de vervaardigers van deze tooien in aanmerking komen. Voor 

G2350 en G2351A en B zijn dit de eerste stamtoeschrijvingen in de eeuwenlange historie van deze 

tooien, voor G2348 is de toeschrijving aan de Wayana gecorrigeerd. Deze toeschrijvingen zijn 

betrouwbaar aangezien de bevindingen van de verschillende hoofdstukken van deze scriptie met 

elkaar stroken. De materiële bestudering van G2348, G2350 en G2351A en B in hoofdstuk twee heeft 

geleid tot de vaststelling dat deze verentooien van Guyaanse makelij zijn. Hierbij konden kenmerken 

van de tooien worden gekoppeld aan bepaalde Guyaanse stammen als de Akawaio, Arawak, Carib en 

Warrau. Deze stammen doken vervolgens ook op in het historisch onderzoek van hoofdstuk drie en 

vier. Daarna bevestigden de stilistische vergelijkingen van hoofdstuk vijf dat inderdaad de Akawaio, 

Arawak, Carib en Warrau de belangrijkste kandidaten zijn voor de Zeeuwse tooien, aangevuld met 

 
638 Rapport Schlothauer. 
639 Idem.  
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een enkele andere stammen die ook al in hoofdstuk drie zijn opgemerkt. In de praktijk blijken de 

verschillende hoofdstukken van deze scriptie elkaar dus te bevestigen.     

 De kracht van dit onderzoek is dat het disciplines als antropologie, geschiedenis, 

kunstgeschiedenis en zelfs ornithologie met elkaar combineert. Dit was pure noodzaak aangezien de 

te bestuderen objecten, de Zeeuwse verentooien, geen deel uitmaken van de traditionele 

kunstgeschiedenis die zich richt op voorwerpen als schilderijen en hun iconografie. Tegelijkertijd 

levert het interdisciplinaire karakter van deze studie relevante inzichten op, ook vergeleken met 

bijvoorbeeld Calil Zarurs onderzoek naar verentooien. Dit laatste onderzoek heeft de antropologie als 

basis en kan daardoor als meer traditioneel worden beschouwd. Als antropoloog heeft zij zich ter 

plekke in de cultuur van de Bororo verdiept. Hierdoor was zij in staat om na te gaan hoe de door rood 

en zwart gekenmerkte beeldcultuur en de mythes van deze stam tot uiting kwamen in de 

verentooien van de Bororo. Een dergelijk antropologisch veldonderzoek lag buiten het bereik van 

deze scriptie aangezien het onmogelijk was om naar Guyana af te reizen en hier te verblijven onder 

de indianen. Wel is geprobeerd om voor deze scriptie dezelfde koppeling te leggen die Calil Zarur 

legde tussen de door haar in de verentooien aangetroffen vogelsoorten en de kosmologische 

betekenis die deze vogels voor de Bororo hadden. Deze poging is mislukt. Het aantal vogelsoorten 

dat door de geraadpleegde ornithologen kon worden gedetermineerd, en die verwerkt waren in de 

Zeeuwse tooien, is te beperkt om hieruit stamspecifieke legendes en mythes te destilleren. 

Tegelijkertijd was dit epistemologisch gezien een leermoment: waar Calil Zarurs strategie, te weten 

de bestudering van welke rol vogels spelen in de stamcultuur en hoe dit vervolgens tot uiting komt in 

de verentooien, wel werkte, werkte de omgekeerde variant van deze strategie niet. Het bleek voor 

de Zeeuwse tooien onmogelijk om de in de tooien verwerkte vogelsoorten vervolgens te kunnen 

koppelen aan de cultuur en mythologie van een specifieke Guyaanse stam.   

 In plaats van de aanpak van Calil Zarur is voor deze scriptie meer de ‘materiële cultuur- 

methodologie van etnograaf Andreas Schlothauer gevolgd, met wie voor dit onderzoek nauw is 

samengewerkt. De eerste twee hoofdstukken van deze scriptie vormen een uitgebreide en 

systematische bestudering van de materiële aard van G2348, G2350 en G2351A en B. Waar bij Calil 

Zarurs onderzoeks vooral de immateriële cultuur van de Bororo centraal stond in de vorm van 

legendes en mythes, staat in hoofdstuk één en twee van deze scriptie de materiële cultuur van de 

Guyaanse indianenstammen centraal. Door niet te kijken naar de kosmologische betekenis van de 

veren van een bepaalde vogelsoort maar door te focussen op hoe deze veren bijvoorbeeld zijn 

bevestigd aan de mand van een tooi, is er in hoofdstuk één en twee waardevolle informatie 

gevonden met betrekking tot de vraag van welke stammen de Zeeuwse tooien afkomstig zijn. Deze 

informatie is vervolgens uitgediept in hoofdstuk vijf waar de bestudering van de materiële cultuur 

van de Guyaanse stammen middels stilistische vergelijkingen is gecombineerd met een meer 
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kunsthistorische benadering. Deze combinatie is effectief gebleken. Met de stilistische vergelijkingen 

konden de materiaalstudies van hoofdstuk één en twee worden geverifieerd.     

 De aandacht voor de materiële cultuur van Guyaanse stammen in hoofdstuk één en twee 

heeft ook de foutieve reconstructies van de Zeeuwse tooien aan het licht gebracht. Deze 

ontdekkingen vormen samen met de stamtoeschrijvingen de belangrijkste onderzoeksresultaten van 

deze scriptie. Daar komt nog bij dat in hoofdstuk vijf nog meer Guyaanse verentooien uit museale 

collecties zijn onderzocht, onder andere van het Museum Volkenkunde, waarbij er ook vermoedens 

zijn gerezen dat deze tooien foutief zijn gereconstrueerd. Dit is geheel in lijn met het door 

Schlothauer beschreven, eeuwenoude Europese fenomeen van het foutief reconstrueren van Zuid-

Amerikaanse verentooien. Deze constructiefouten, zoals tegengekomen bij sommige van de in 

hoofdstuk vijf beschreven Guyaanse verentooien, kunnen ongedaan gemaakt worden door de 

materiële aard van de desbetreffende tooien systematisch te bestuderen. Hierbij kan deze scriptie als 

voorbeeld dienen.          

 De derde pijler van deze multidisciplinaire scriptie is het historische onderzoek dat aan bod is 

gekomen in hoofdstuk drie en vier. Dit historische onderzoek is noodzakelijk aangezien de Zeeuwse 

tooien eeuwenoud zijn. Toen uit de materiële bestudering bijvoorbeeld naar voren kwam dat 

bepaalde details van G2348 aan de Warrau deden denken, was het cruciaal om na te gaan of de 

Nederlandse kolonisten destijds aan het einde van de achttiende eeuw ook in contact stonden met 

deze Guyaanse stam. Zodoende is voor hoofdstuk vier van deze scriptie een grote verzameling aan 

geschiedkundige bronnen, zowel hedendaagse als contemporaine, geraadpleegd om in kaart te 

brengen met welke Guyaanse stammen de kolonisten destijds contact hadden.   

 Het nut van de inventarisatie van Guyaanse stammen waarmee de Nederlandse kolonisten in 

contact stonden beperkt zich niet tot deze scriptie. Daar waar geraadpleegde bronnen als die van 

Whitehead (1988), Bos (1998) en Hulsman (2009) uitvoerig schrijven over de historische contacten 

tussen Nederlandse kolonisten en Guyaanse indianenstammen, is de systematische inventarisatie 

van deze contacten in deze scriptie, voor zover bekend, de eerste in zijn soort. Zodoende heeft het 

historische onderzoek van deze multidisciplinaire scriptie ertoe geleid dat de scriptie ook waardevol 

is voor historici die onderzoek doen naar de koloniale geschiedenis van Nederlands-Guyana. Zelfs 

voor economische historici kan deze scriptie nuttig zijn aangezien zij ook een inventarisatie geeft van 

de producten die de Nederlandse kolonisten met Guyaanse stammen vanaf de zestiende eeuw 

verhandelden. Hiervoor borduurt deze scriptie voort op het economisch-historisch onderzoek van 

Hulsman (2009) naar de handelscontacten tussen de kolonisten en inheemse stammen in 

Nederlands-Amazonia in de periode 1580-1680.       

 Naast de koloniale geschiedenis van Nederlands-Guyana in hoofdstuk vier heeft het 

historische onderzoek van deze scriptie zich in hoofdstuk drie verder gericht op de geschiedenis van 
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het Zeeuws Genootschap en die van haar schenkers Justus Tjeenk, Abraham Louijssen en Nicolaas 

Hugenholtz. Ook dit was cruciaal om meer te weten te komen over de herkomst van de Zeeuwse 

tooien. Het heeft geleid tot drie scenario’s die in meer of mindere mate plausibele verklaringen 

geven voor hoe G2348, G2350 en G2351A en B ooit vanuit Nederlands-Guyana in Zeeland terecht zijn 

gekomen. Deze scenario’s zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van informatie gevonden in 

de archieven van het Zeeuws Genootschap en de Middelburgse Commercie Compagnie. Van dat 

laatste instituut zijn onder meer scheepslogboeken doorgenomen waardoor een beeld ontstond van 

de Atlantische zeereis die de Zeeuwse tooien hebben meegemaakt. Wat dat betreft kan deze scriptie 

ook van nut zijn voor onderzoek naar de maritieme geschiedenis van Middelburg en Vlissingen en 

dan met name naar de trans-Atlantische driehoekshandel die deze geschiedenis heeft gekenmerkt. 

 Ook voor historici die geïnteresseerd zijn in de achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse 

historie van het Zeeuws Genootschap of in die van soortgelijke geleerde genootschappen als de 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kan deze scriptie nuttig zijn of. In dit kader 

zijn de verzamelzucht van het Zeeuws Genootschap aangaande exotica en de historische 

denkbeelden van het genootschap aangaande de indianen te West-Indië die in deze scriptie zijn 

beschreven relevant. Wat dat laatste thema betreft, zijn vooral de prijsvragen die het genootschap in 

de achttiende en negentiende eeuw heeft uitgeschreven, relevant. Deze zijn opgenomen in de 

bijlagen van deze scriptie. De bevindingen van het archiefonderzoek alsmede die van het historische 

onderzoek moeten worden gezien als de extra vruchten die het voor deze scriptie uitgevoerde 

multidisciplinaire onderzoek heeft afgeworpen.       

 Tot slot is het opvallend dat van de 99 geïnventariseerde Guyaanse stammen slechts enkele 

in aanmerking komen voor de verentooien van het Zeeuws Genootschap. Aangevuld met de Arecuna, 

Atorai, Macusi, Paravilhona, Waiwai, Wapishiana en Wayana zijn de Akawaio, Arawak, Carib en de 

Warrau de meest prominente kandidaten voor G2348, G2350 en G2351A en B. Deze stammen vielen 

vooraf al enigszins te verwachten aangezien de Zeeuwse tooien allemaal met de kolonies Demerary 

en Essequibo werden geassocieerd. Echter, wanneer de uitbundig gedecoreerde verentooi G2348 

wordt vergeleken met de soberdere tooi G2350, dan is het niet zo evident dat deze tooien afkomstig 

zijn van dezelfde Guyaanse stammen of van stammen woonachtig in dezelfde regio. Dit 

scriptieonderzoek heeft echter aangetoond dat G2348, G2350 en G2351A en B meer met elkaar 

gemeen hebben dan dat wat onze Westerse ogen op het eerste gezicht zien. In die zin is het zeer 

wonderlijk dat juist het Zeeuws Genootschap de vier met elkaar verwante tooien ooit bij elkaar heeft 

gebracht en zij momenteel dus zijn verzameld in de collectie van het Zeeuws Museum. Daarbij is het 

niet meer dan terecht dat deze samenhangende verzameling van Guyaanse verentooien recentelijk is 

aangewezen als nationaal erfgoed. Tegelijkertijd gaat dit misschien niet ver genoeg. Niet alleen voor 

Nederland maar ook internationaal zijn G2348, G2350, G2351A en B zeer bijzonder. Wereldwijd zijn 
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er weinig musea die beschikken over Guyaanse verentooien die teruggaan tot de achttiende eeuw. 

Bovendien zijn deze verentoooien ondanks het verstrijken van al die eeuwen grotendeels nog zo 

intact gebleven. Daarom stelt verenornamentenexpert Andreas Schlothauer, die in zijn loopbaan al 

honderden Zuid-Amerikaanse verenornamenten onder ogen heeft gekregen, in zijn rapport expliciet 

dat de Zeeuwse verentooien niet alleen nationaal maar ook werelderfgoed zijn. Achter die woorden 

schaart deze scriptie zich volledig.     
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Die Terminologie ist im Bereich von Federschmuck bisher nicht einheitlich. Verwendet werden 

in diesem Report die Worte »Feder-Band«,  »Feder-Binde«,  »Kopf-Reif« etc., die der Autor auch in seinen 

Artikeln für diese unterscheidbaren Typen benutzt. 
 

 
Als Ethnonyme sind im folgenden verwendet: Arawak oder Lokono, Kariben oder Kalinya, Warao 

oder Warrau und Akawaio oder Kapon. (Mehr Informationen zu den Arawak und Kariben der Guayanas 

aus linguistischer Sicht bei Patte 2010.) 

 
Die Maßangaben basieren zum Teil auf den Fotos und sind daher nicht immer exakt. Selbst wenn 

am Stück gemessen wurde, musste dabei auf dessen Zustand Rücksicht genommen werden. Es 

sind daher Abweichungen bis zu einem Zentimeter zu erwarten. 

Verwendet werden folgende Kürzel: H = Höhe, B = Breite, L = Länge, D = Durchmesser. 
 

 
Die Analyse der Objekte basiert im wesentlichen auf Fotos und der Untersuchung per Augenschein. 

Das Nachvollziehen der Herstellung ist so im Detail nicht möglich. 

 
Anlass der Untersuchung war die folgende Mail von Jeroen Lesuis vom 3. Oktober 2017: 

»As a Dutch master student at the University of Utrecht I am currently working on my thesis. The subject 

of this thesis are three indian headdresses that are in the collection of the Zeeuws Museum in Middelburg. These 

headdresses first came to the Dutch province of Zeeland in respectively 1776 and 1817 when they were sent to 

the science society of Zeeland, which is nowadays still the owner of the headdresses. This makes the 

hypotheses that the headdresses were sent from one of the colonies in Dutch-Guyana (Berbice, Demerary, 

Essequibo or Suriname). This makes it very likely that the headdresses, also given their style, originate from an 

indian tribe of the Guyana’s (Acawai, Arawak, Carib, Warau, etc.).« 

 
Die Untersuchung der Objekte fand am Dienstag 19. Dezember 2017 von 9.30 bis etwa 15.30 gemeinsam 

mit Jeroen Lesuis und der Middelburger Kuratorin Caroline van Santen statt. 

 
Der erste Entwurf des Reports wurde Anfang Januar 2018 an beide verschickt und deren Anmerkungen 

Anfang Februar eingearbeitet. Die Kuratorin Caroline van Santen hat nach dem Besuch Anfang Januar 

2018 einige fehlende Maße genommen und diese per Mail (11. Januar 2018) mitgeteilt. Diese sind im Text 

mit »(CvS 01/18)« gekennzeichnet. Aufgrund der Fragen von Jeroen hat der Autor einige Stellen präzisiert. 

 
 
 
 

 
Empfehlung 

 

 
 

Die Restaurierung der Stücke wird dringend empfohlen. Alle vier Objekte  sind mit diesem Alter 

und der dafür ungewöhnlich genauen regionalen Zuordnung einmaliges Weltkulturerbe. 
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G2348: Hut der Arawak oder Warrau, Küstengebiet der Guayanas 
 

Sammler »Nicolaas Hugenholtz, Demerary« 

Dokumentierter Eingang   1817 
 
 
 

 
Abb. 2 Hut der Arawak oder Warrau, 

vorgefundener Zustand (Inv. Nr. G2348) 
 

 
Ergebnis in Kurzform 

Die ursprüngliche Konstruktion wurde wieder 

hergestellt. Unklar ist noch, welche Feder-Stecker 

zum Stück gehören. 

Datierung  1750 bis 1800 

Seltenheit  Singulär (weltweit nur ein Exemplar) 

Erhaltungszustand  mittel bis gut, eine Restaurierung 

wird dringend empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maße Material 

Flechtwerk H = 18 cm, B = 18 cm Palmblattstreifen, Ischnosiphon 

arouma? Platte H = 38 cm, B = 5–6 cm hellbraunes Holz 

Bogen L = 28 cm, B = 1–2 cm hellbraunes Holz 

Federn grün L = 13–14 cm Amazona sp., Schwanz oder Flügel 

F. grün-rot  Amazona sp., Flügel 

F. weiß  Amazona sp., Flügel Tapirage 

Käferflügeldecke L = 5 cm Buprestidae (Euchroma gigantea) 

Anhänger* L = 14 cm bzw. 17 cm Baumwolle, Wachs-Harz Gemisch, Federn 

 

* »Länge des linken Anhängers ohne Federn 14 cm. Die Fadenkreuze sind 7,2 × 7,5 cm und die Röhre oberhalb 

der Fadenkreuze ist ca. 5 cm lang. Die Länge der Käferflügeldecken ist etwa 5 cm und die Feder etwa 30 cm lang.« 

(CvS 01/18) 
 

 
»Länge des rechten Anhängers ohne Federn 17 cm. Die Fadenkreuze sind 6,5 × 7 cm und die Röhre oberhalb der 

Fadenkreuze ist ca. 5,5 cm lang. Die Länge der Käferflügeldecken ist etwa 5 cm und die Feder etwa 23 cm lang.« 

(CvS 01/18) 

 
Technik 

Der Hut besteht aus mehreren Elementen: dem Flechtwerk mit der Basis für die Feder-Stecker (A), einer 

Holz-Platte mit Bogen als Halterung für zwei Hülsen (B) und zwei Fadenkreuze, zwei auf dem Flechtwerk 

fixierten Feder-Bändern (C), mehreren Feder-Steckern (D) und drei im Nacken hängenden Feder-Bändern 

(E). 
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Element A: Flechtwerk mit Basis für die Feder-Stecker 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3 Element A: Flechtwerk mit Basis für die Feder-Stecker 

 
Ein flexibles Material wurde zu schmalen Streifen (0,3 bis 0,4 cm) verarbeitet, die miteinander verflochten 

sind. Aus einem anderen stabileren Material ist als Ring der obere Abschluss gebildet, der von den 

flexiblen Streifen umgeben ist. (Dies ist wohl auch bei der Unterseite so. Hier wurde wegen der Fragilität 

des Stückes nicht fotografiert.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 4  Schlangenförmiger Streifen im Flechtwerk und Ring 

 
Etwa zwei Zentimeter unterhalb des oberen Randes ist schlangenförmig ein Streifen im Flechtwerk 

befestigt, um den wiederum außen ein Ring aus dem gleichen Material gelegt ist (Abb. 4). Diese Konstruk- 

tion dient als Abstandshalter für das obere grüne Feder-Band, das dadurch leicht schräg vom Flechtwerk 

abstand. 
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Mit drei gespleissten Bambusstäben (ca. 20 cm lang) ist die kolbenartige Halterung der Feder-Stecker in 

der Mitte der Krone fixiert, indem diese durch den Kolben geschoben und mit den Enden in das Flecht- 

werk gesteckt sind (Abb. 4, vorgefundener Zustand Abb. 3) . Dieser besteht aus einem leichten Material, ist 

etwa 15 Zentimeter lang sowie drei breit und erinnert an den dem inneren Teil eines Maiskolbens. 

 
 
 
 

 
Element B: Holzkonstruktion mit Bogen, je zwei Hülsen, 

Fadenkreuzen und langen Federn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 5 Holzkonstruktion mit Bogen, je zwei Hülsen, Fadenkreuzen und langen Federn 

 

 
Im rückwärtigen Bereich ist eine viereckige Holzkonstruktion befestigt, die in der oberen Hälfte 

im Innenbereich zackig eingesägt ist (Abb. 5). 

 
Die hellbraune Platte ist in der unteren Hälfte ganz schwarz und im Rest links und rechts teil-symmetrisch 

mit schwarzen Mustern bemalt (z. B. Rauten). Besonders auffällig sind die beiden rund-dreieckigen 

Muster an der Basis des zackigen Einschnittes. 
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tail 

Die Körperbemalung der Arawak auf einem Ölgemälde der Herrnhuter Unitätsarchives um 1750 zeigt 

eine vergleichbare Formensprache (Abb. 6). 
 
 
 

Abb. 6  Ölgemälde eines Arawak 

im Unitätsarchiv Herrnhut, um 1750 
 

 
rechts  Abb. 5, De 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der ausgesägte Bereich bildet vier Etagen, der durch zwei paarweise seitliche Blöcke entsteht 

(Abb. 5, Detail). Die linke und rechte obere Seite der Platte enden in Zapfen, die in entsprechende 

Löcher des Bogens passen (Abb. 7). 
 

 
 

 
 

Abb. 7 Der Bogen im vorgefundenen Zustand 
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Abb. 8  Tierkopf links (Reptil?)                                      Abb. 9  Tierkopf rechts (Reptil?) 
 

 
Der Bogen ist aus leichtem aber festen hellbraunen Holz. An beiden Enden sind unterschiedliche 

Tierköp- fe (Reptilien?) ausgebildet (Abb. 8, 9). Die Ober- und Unterseite ist schwarz gefärbt und auf den 

beiden Seiten sind hellbraune Muster herausgearbeitet (Rauten bzw. Rauten, die durch schwarze 

Mittelstriche in Dreiecke geteilt sind). Die beiden viereckigen Löcher in der Mitte des Bogens passen in die 

zwei Zapfen der Holzplatte. 

Mit einem durchlaufenden Faden waren an beiden Enden, kurz unterhalb der Tierköpfe, jeweils die 

Hülsen befestigt, an deren unteren Ende die beiden Fadenkreuze herabhängen. In jeder Hülse steckt 

im oberen Ende eine abgeschnittene Ara-Schwanzfeder, die nach oben herausragt (Abb. 5). 
 
 
 

Abb. 10 Weißer Ersatz- und alter Originalfaden 

 
An einem Ende ist der Faden gerissen, aber noch 

vorhanden, und am Bogen verknotet. Hier ist ein 

weißer Ersatzfaden gezogen worden (Abb. 10). Bei 

der Restaurierung kann dieser entfernt sowie 

der ursprüngliche und gerissene wieder 

eingezogen werden. 
 
 
 
 
 

Ersatzfaden 
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it 

Das Fadenkreuz ist jeweils aus zwei quer übereinander gelegten Holzstäbchen 

hergestellt, die in der Mitte mit einem eigenen Faden fixiert und 

dann mit sehr dünnem ursprünglich weißem und heute hellbraun 

verfärbtem Baumwollfaden umwickelt sind. Diese Umwicklung 

erscheint auf der Oberseite der Stäbchen parallel und ist so dicht, 

dass vom Holz nichts mehr zu sehen ist (Abb. 10). Die Verknotung ist auf 

der Unterseite (Abb. 11). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oberseite 
Fadenkreuz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11  Fadenkreuz Unterseite 
 

 
Die vier Enden der beiden Stäbchen ragen mit einigen Millimetern aus der Umwicklung hervor. An diesen 

sind jeweils bei beiden Fadenkreuzen an allen vier Seiten Baumwollfäden mit je acht Käferflügeldecken 

(Buprestidae, Euchroma gigantea) befestigt, »nur auf einer sind es sieben, wobei klar erkennbar ist, dass einer 

fehlt.« (CvS 01/18) Die Flügeldecken hängen in den Laschen eines weiteren Fadens, der durch die Löcher in 

denselben gezogen und an den oberen Faden (einfach) geknotet ist (Abb. 11). 

 
Durch die beiden viereckigen Löcher des Bogens waren zwei dünne 

Stoffstreifen gezogen. Diese bestehen aus dem gleichen Material 

wie der Streifen mit dem der Kolben an der Platte fixiert war (Abb. 7, 

12). Die Streifen wurden in einer kleinen Plastiktüte verpackt und 

mit einem Zettel versehen. 
 

 
Abb. 7 Löcher im Bogen mit Stoffstreifen 
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Die Fotos der Käferflügeldecken wurden mit denjenigen eines Objektes in der Naturhistorischen 

Abteilung des Hessischen Landesmuseums für Kunst und Natur verglichen (Inv. Nr. 156), das der damalige 

Kurator und Entomologe Michael Geisthardt 1980 bestimmt hat. Herangezogen wurden außerdem die 

Fotos weiterer Objekte mit Flügeldecken, die als Euchroma gigantea identifiziert sind: Inv. Nr. 399.63 

Museum Volkenkunde Leiden, Inv. Nr. VA41b Ethnologisches Museum Berlin. In der historischen Literatur 

findet sich bei Richard Schomburgk folgender Hinweis zur damaligen Verbreitung des Käfers: »Euchroma 

gigantea. Ueber ganz Britisch-Guiana verbreitet, in den Wäldern an den Stämmen und Aesten der Bäume.« 

(Schomburgk 2010: 556). 
 
 
 

Abb. 12  Band mit dem der Kolben 

an die Holzkonstruktion gebunden war 
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Element C: Zwei Feder-Bänder 
 
 
 

Die beiden Feder-Bänder sind so auf das Flechtwerk aufgebunden, dass deren Basis sich gegenüberliegt 

(Abb. 4). Beide Teile wurden auf die gleiche Weise hergestellt. Über einen Basis-Faden aus Baumwolle 

klappten die Hersteller die einzelnen Spulen von grünen Federn von Amazona sp. und verknoteten die 

entstandene Lasche mit einem durchlaufenden Befestigungsfaden aus Baumwolle. Zur Vorderseite der 

Feder bildet dieser Knoten ein Kreuz (Abb. 13) und zur Rückseite verläuft der Faden parallel-übereinander 

liegend (Abb. 14). 
 

 
 

 
 

Abb. 13  Befestigungsfaden                                                         Abb. 14 Befestigungsfaden zur Feder-Rückseite zur 

Feder-Vorderseite als Kreuz                                                       parallel-übereinander liegend 

 
Vorhanden ist auch ein Ausrichtungsfaden im oberen Drittel, um das obere grüne Feder-Band eng an 

den o. g. Ring des Flechtwerkes zu ziehen. Dieser ist gerissen und daher fällt die eine Hälfte des Feder-

Bandes nach unten (Abb. 4). (Auf den Fotos des Autors ist nicht erkennbar, ob auch das untere Feder-

Band einen Ausrichtungsfaden hat – davon kann allerdings ausgegangen werden.) 

Verwendet wurden ausschließlich grüne und einige grün-rote Federn von Amazona sp. In Guayana leben 

mehrere Arten: A. amazonica, A. dufresniana, A. farinosa, A. festiva, A. ochrocephala. Ein Teil der Federn ist 

durchgehend dunkelgrün, diese können vom Schwanz- oder vom Flügel sein. Bei der Mehrzahl handelt es 

sich um dunkelgrüne Federn, die im oberen Drittel einen hellgrünen Bereich aufweisen. Dies sind 

Schwanzfedern z. B. von Amazona ochrocephala oder A. farinosa. Bei den grün-roten Federn ist noch 

genauer zu untersuchen (was mit den Fotos allein nicht möglich ist), ob es Schwanz- oder Flügelfedern 

sind, möglich wäre dann z. B. A. amazonica, A. farinosa, A. ochrocephala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCMC gGmbH 

Dr. Andreas Schlothauer 

Report AM-2018.01 

13. Januar 2018 

Federschmuck aus Guayana 

im Zeeuws Museum Middelburg 

Seite 10 von 32



291 

 

Element D: Feder-Stecker (13) 
 
 
 

Die Spule der Ara-Schwanzfedern wurde jeweils quer abgeschnitten und in die Öffnung ein kurzer 

Holzstab gesteckt (Abb. 15 a, b). Es sind 13 Feder-Stecker von oben in den Kolben gesteckt; davon sind bei 

elf Stücken die Ara-Schwanzfedern verziert und bei zweien unverziert. 
 

 
 

 
 

Abb. 15 a, b Basis zweier Feder-Stecker mit unterschiedlicher Umwicklung 

 
Die Feder-Stecker unterscheiden sich in folgenden Details: der Feder (Ara macao oder Ara chloroptera); der 

Umwicklung des Überganges zwischen Holz und Spule und der Verzierung der Feder. Etliche Feder- spitzen 

sind durch angefügte, zackig beschnittene Federn verlängert (Abb. 16, Detail a) und auf den Kiel sind 

kleine farbige Ara-Federn geklebt sowie einige schwarze von Cracidae (Abb. 16, Detail b). Die eingeroll- ten, 

schwarzen Federn können z. B. vom Kopf des Crax alector oder C. fasciolata sein (Abb. 16, Detail c). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

gerollte, 
schwarze 

Federn 

 
Verlängerung durch 
zackig beschnittene Federn 
 

 
 
 
 
 

Aufgeklebte 
farbige 
Ara-Federn 

Abb. 16 Im Kolben eingesteckten Feder-Stecker 
 

 
Nur ein Teil davon gehörte ursprünglich zu 

diesem Hut. Die Feder-Stecker von G2348 und 

G2351 sind gemeinsam zu betrachten sowie 

mit den oben genannten Merkmalen 

Gruppen ähnlicher Feder-Stecker zu bilden. 

Klar ist aufgrund der Löcher im Kolben, dass es 

eine bestimmte Anzahl von Steckern war. In 

dem Kolben befinden sich weitere sechs 

Löcher ohne Feder-Stecker (Zählung von 

Jeroen Lesuis).
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Element E: Feder-Bänder als Anhänger 
 

 
 

 
 

Abb. 17  Element 5: Feder-Bänder als Anhänger 
 

 
Kleine Klumpen aus einem Gemisch von Wachs und Baumharz wurden als längliche Wülste um einen 

Baumwollfaden gerollt und jeweils eine Feder vom Flügel von Amazona sp. darin fixiert. 
 

 

 
 

Abb. 18 Normale grüne und weiß verfärbte Tapirage-Feder von Amazona sp. 

 
Die weißen Federn sind in Struktur und Länge fast gleich, daher wird davon ausgegangen, dass es sich 

um Tapirage-Federn von Amazonen handelt, die sich durch zu starke Lichteinwirkung von gelb-orange 

nach weiß veränderten (Abb. 18). 
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Erhalten sind vier Feder-Bänder unterschiedlicher Länge, davon sind zwei am Bogen befestigt 

(Abb. 5, Detail) und hingen beim Tragen über den Rücken. An einem Band finden sich 25 Harzklumpen, 

davon 21 mit Federn, am zweiten Band sind 18 Klumpen erhalten, davon sieben mit Federn, beim 

dritten sind es 11 Klumpen mit drei Federn und beim vierten sind es nur noch neun Klumpen. Alle Fäden 

scheinen gerissen zu sein und die frühere Länge ist nicht mehr feststellbar. Es ist also nicht klar, ob es 

zwei oder vier Feder-Bänder und wie lang diese waren. 
 
 
 

 
Abb. 5, Detail 

Befestigung der beiden Feder-Bänder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung G2348 

 
Vorgefundener Zustand 

Mit einem schmalen Streifen aus Stoff war 

das obere Ende der Holzplatte mit dem 

Kolben zusammengebunden (Abb. 4). Durch 

diesen waren nur zwei Stäbe gesteckt, ein 

dritter Stab befand sich im Flechtwerk ohne 

durch die Halterung geführt zu sein (Abb. 3). 

Der Bogen war nicht auf den beiden oberen 

Zapfen der Platte aufgesteckt (Abb. 2, Detail) 

und die drei anhängenden Feder-Bänder 

waren als Knäuel um den Bogen gewickelt 

(Abb. 2, Detail). 
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Wiederherstellung der ursprünglichen Konstruktion 

Der dritte Stab wurde durch den Kolben gesteckt, das Knäuel der anhängenden Feder-Bänder entwirrt 

und der Stoffstreifen zwischen Holzplatte und Halterung entfernt, sodass die Zentrierung im 

Flechtwerk möglich war (Abb. 4). 

Die Ordnung und Anzahl der Feder-Stecker, die ursprünglich in dem Kolben steckten, bleibt noch 

festzustellen. Nach der Zählung von Jeroen Lesuis sind es bei G2348 elf verzierte und zwei unverzierte 

Feder-Stecker sowie bei G2351 fünf verzierte und sechs unverzierte; insgesamt also 24. Eingesteckt in 

den Kolben sind bei G2348 insgesamt 13 Feder-Stecker, sodass sechs leere Löcher verbleiben. 

 
Verbindung der Elemente A, B, C und E – Original 

Die vier Elemente sind auf eine Art miteinander verbunden, die ein Verständnis der Konstruktion zeigt. 

Daher wird davon ausgegangen, dass deren konstruktive Verbindung seit dem Erwerb vor Ort nicht 

verändert wurde. Die Feder-Stecker (D) wurden für den Transport entfernt und es ist unwahrscheinlich, 

dass diese bei Ankunft in Europa korrekt eingesteckt wurden. Da es sehr einfach war, diese zu 

entfernen, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass über mehr als 200 Jahren in einem Museum 

etwas verändert wurde. 

 
Besonderheiten 

Auf dem Kolben für die Feder-Stecker ist ein bräunlich-oranges Etikett mit der schwarz aufgedruckten 

Nummer »438« aufgeklebt und auf der Holz-Platte ein Etikett aus hellbraunem Papier mit schwarz 

aufgedruckter Nummer »135«. Außerdem ist am oberen Rand ein gedrehter schwarzer Draht 

vorhanden. 

 
Regionale Zuordnung 

Da (bisher) keine vergleichbaren Stücke bekannt sind, ist eine sichere Zuordnung nicht möglich. 

Vermutet wird wegen der schwarzen Muster auf der Holzplatte als Hersteller eine der Arawak-

Gruppen (Lokono) der Guayana-Küstengebietes. 

Von diesem Objekttypus »Hut« gibt es nur ein weiteres vollständiges Exemplar, das sich jedoch in 

wichtigen Details unterscheidet. Es wurde um 1700 bis 1750 vom Urgroßvater des Samuel Ugglas gesam- 

melt und befindet sich im Världskulturmuseum in Stockholm (Inv. Nr. 1800.04.0001). Der Autor hat bei 

diesem in einem Internet-Artikel 2008 eine Zuordnung zu den »Warrau« vorgeschlagen. 

https://www.about-africa.de/diverses-unsortiertes/543-feder-hut-der-warrau-surinam-oder-

guayana. Ein vergleichbarer Bogen mit zwei Fadenkreuzen, zwei Hülsen und Resten von Feder-Bändern 

befindet sich mit der Regionalangabe »Surinam*« im Museum Vokenkunde Leiden (Inv. Nr. 469.7). 

Ursprünglich war dieser in der Sammlung des Mauritshuis in den Haag, und kam 1885 nach Leiden. 

Da um das Jahr 1800 die Warrau und Arawak an der Küste schon seit längerem in Kontakt miteinander 

standen, kann das Wandern und die Adaption eines Objekttypus nicht ausgeschlossen werden. Der 

Typus »Krone« ist z. B. bei den Arawak, den Akawaio und den Kariben nachweisbar. Eine Festlegung ist bei 

diesem singulären Objekt nicht möglich. 

 
Tragweise und Präsentationsvorschlag 

Der Hut wurde auf dem Kopf getragen, sodass die Feder-Bänder als Anhänger auf dem Rücken hingen. 
 

 
Restaurierungsvorschlag 

Es sind einzelne grüne Federn vorhanden, die wieder befestigt werden können. 

Der Faden am Bogen zur Befestigung der Hülsen und Fadenkreuze und der Ausrichtungsfaden bei dem 

oberen grünen Feder-Band ist gerissen. 

Der Ring und die schlangenförmige Struktur ist wieder am Flechtwerk zu befestigen. 
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G2350 Krone der Kariben, Akawaoio oder Arawak, 

Küstengebiet der Guayanas 
 

Sammler »father Justus Tjeenk« 

Dokumentierter Eingang  »1776« 

Herkunft »Indian headdress originating from Essequibo« 
 
 
 
 

Abb. 19 Krone der Akawaio, Arawak oder Kariben 
 

 
Ergebnis in Kurzform 

Datierung  1725* bis 1776 

Seltenheit  Sehr selten. Einziges Exemplar diesen Typus. 

Erhaltungszustand  Mittel bis gut, eine Restaurierung 

wird dringend empfohlen. 

Der zweite Feder-Stecker ist bei G2351, gehört aber zu 

G2350. 
 

 

* Der Eingang in den Niederlanden ist für das Jahr 1776 

dokumentiert. Die einzelnen Bestandteile der Krone 

wurden üblicherweise von dem jeweiligen Eigentümer und 

Nutzer in einem Korb aufbewahrt und nur das Flechtwerk 

anlässlich der Feste jeweils neu hergestellt. Daraus ergibt 

sich, dass die Bestandteile unterschiedlich alt sein können. 

Auch ein Vererben einzelner Teile kann nicht ausgeschlossen 

werden. Der Autor ist von einem Lebensalter des Herstellers 

von 50–80 Jahren ausgegangen. Markiert soll mit dieser Zahl aber vor allem werden, dass sich traditioneller 

Federschmuck damals innerhalb von 50 Jahren nicht deutlich veränderte (2–3 Generationen). 
 

 
 

 Maße Material 

Flechtwerk D (mit Krempe) = 26 cm Zwei Streifenarten: stabil bzw. flexibel 

 D Innen = 18 cm, H = 12 cm  

Hülsen: L = 16 cm, B = 0,5 cm Bambus bzw. Pfeilrohr 

»Binde«* L = 53 cm, B = 6 cm Baumwolle 

F. schwarz L = 3 cm Cracidae oder Ramphastidae, Körper 

F. rot L = 5 cm Ara macao oder A. chloroptera, Flügel 

F. grün L = 11 cm Amazona sp., Schwanz oder Flügel 

 

*»Das weiße Textil ist ca. zwei cm breit und das dunkelbraune ca. 4 cm; beide zusammen sind also sechs cm breit 

und 53 cm lang (ohne die Schnüre).« (CvS 01/18) 
 

 
Technik 

Die Krone besteht aus drei Elementen: einem Flechtwerk mit Krempe und zwei Hülsen (A), 

einer Feder-Binde (B) und einem Feder-Stecker (c). 
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Element A: Flechtwerk mit Krempe und zwei Hülsen 
 
 
 

Zwei verschiedene Materialien wurden zu schmalen Streifen (0,3 bis 0,4 cm) verarbeitet. Die stabilen 

Streifen bilden die kreisförmige Struktur, während die flexiblen Streifen diese querlaufend 

verbinden. Den oberen Abschluss bildet eine etwa drei Zentimeter breite Krempe (Abb. 20). 
 

 
 

 
 

Abb. 20  Flechtwerk mit Krempe 
 

 
Die beiden Hülsen sind auf der Rückseite im Abstand von sechs Zentimetern durch die Krempe gesteckt 

und in der Mitte sowie unten durch die Schnüre der Feder-Binde fixiert (Abb. 21). 
 

 

 
 

Abb. 21  Befestigung der Hülsen 
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Element B: Feder-Binde 
 
 
 

Der grob zugeschnittene textile Träger aus brauner Baumwolle, der einem europäischen Gewebe ähnelt, 

ist etwa sechs Zentimeter breit und 53 cm lang (ohne Schnüre), und an beiden Enden um neun 

Zentimeter lange Holzstäbe genäht. Auf das Textil ist als unterer Abschluss ein weiß gefärbtes etwa zwei 

Zentimeter breites, stärkeres Gewebe befestigt, das eine kompliziertere Webstruktur aufweist (Abb. 22). 
 

 

 
 

Abb. 22 Textiler Träger aus brauner Baumwolle mit weißem unteren Abschluss 
 

 
Es endet nicht bei den beiden Holzstäben, sondern läuft über diese hinweg und schließt mit Schnüren ab, 

die miteinander verknotet sind und den unteren Teil der Feder-Binde fest an dem Flechtwerk fixiert. Auch 

die unteren Enden der beiden o. g. Hülsen sind dadurch fixiert (Abb. 21). 

Auf den textilen Träger sind ziegelartig überdeckend vier Feder-Bänder aufgenäht. Oberhalb des weißen 

Gewebes folgte ursprünglich ein Bereich aus schwarzen Federn (Cracidae?), von denen nur noch Reste 

erhalten sind. Darüber liegen zwei rote Feder-Bänder aus Federn des Ara (macao oder chloroptera) und 

den oberen Abschluss bildet ein grünes Feder-Band aus Schwanz(- und Flügel?)federn von Amazonen (Abb. 

23). 
 

 
Abb. 23 Schwarze, rote und grüne Feder-Bänder 

 

 
Die Feder-Bänder sind jeweils wie folgt hergestellt: 

Um einen Basis-Faden aus Baumwolle wurden jeweils die 

Spulen der Federn geklappt und die entstehende Lasche 

mit einem durchlaufenden Befestigungsfaden aus Baumwolle 

fixiert. Nur bei dem grünen Feder-Band gibt es in einer Höhe 

von ca. sieben bis acht Zentimetern zusätzlich einen durch- 

laufenden Ausrichtungsfaden aus Pflanzenfaser, der durch 

den jeweiligen Kiel gestochen wurde (nicht verknotet). 
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Element C: Feder-Stecker 

 
 
 
 
 
Abb. 21, Detail Fixierung der beiden Hülsen 
 

 
Die auslaufenden Fäden der Feder-Bänder sind zu 

Schnüren zusammengefasst und miteinander 

verknotet, wodurch der obere Teil der Feder-

Binde fest mit dem Flechtwerk verbunden ist. 

Auch die 

o. g. Hülsen sind dadurch zusätzlich fixiert (Abb. 21).

 

 

 
 

Abb. 24 Rechts Hülse Abb. 25 Linke Hülse leer Abb. 26 Linke Hülse 

mit Feder-Stecker  mit Feder-Stecker 

 

Die Spule einer Ara-Schwanzfeder (macao oder chloroptera) ist quer durchschnitten und ein kleiner 

Holzstab in die Öffnung gesteckt. Am unteren Ende sind noch wenige ca. drei Zentimeter lange Federn 

(Ara sp.?) vorhanden, ursprünglich waren es mehr, die eine kleine Rosette bildeten (Abb. 24). Die 

Ara-Schwanzfeder ist abgebrochen und die Fahne hat ihre nach oben gerichtete Struktur teilweise 

verloren, wodurch diese breiter erscheint (Abb. 25). In der zweiten Hülse war ebenfalls ein Feder-

Stecker, der sich aktuell nicht hier sondern bei G2351 befindet (Abb. 26, »Nr. 4«). 
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Zusammenfassung G2350 
 
 
 

Verbindung der Elemente A und B – Original 

Flechtwerk, Hülsen (A) und Feder-Binde (B) sind auf eine Art miteinander verbunden, die ein Verständnis 

der Konstruktion zeigen. Daher wird davon ausgegangen, dass diese Verbindung seit dem Erwerb vor Ort 

nicht verändert wurde. 

 
Besonderheiten 

Im weißen Bereich der Feder-Binde klebt ein altes Etikett aus bräunlich-orangem Papier mit der 

schwarz aufgedruckten Nummer »439«, und auf der Krempe rechts neben der Hülse ein alter 

Etikettrest aus hellbraunem Papier mit schwarz aufgedruckter Nummer »?36«. 

 
Regionale Zuordnung 

In Museumssammlungen sind ähnliche Kronen mit Krempe und Feder-Binde mehrfach vorhanden. 

Die Auswertung in der »Amazonas-Datenbank« des Autors vom 11. Februar 2018 ergab 25 Objekte 

(Suchbegriffe »Krone« und »Akawaio« bzw. »Arawak« bzw. »Kariben«). Keine dieser Kronen weist zwei 

Hülsen im Flechtwerk auf und Feder-Stecker waren nur bei dreien vorhanden (Inv. Nr. 360.5673 Leiden; 

Inv. Nr. 5078 Lons-le-Saunier; Inv. Nr. 9836 Rotterdam). Die regionalen Zuordnungen fehlen meist oder 

sind ungenau z. B. »Surinam«. Das liegt daran, dass fast die Hälfte der Kronen aus älteren Sammlungen 

anderer Museen übernommen wurde. So kamen die acht Kronen des Tropenmuseum Amsterdam im Jahr 

1910 anscheinend ohne weitere Informationen aus dem Ethnographisch Museum Artis. Das gleiche gilt 

für das Stück mit der Inventarnummer 360.5673 des Museum Volkenkunde Leiden, das im Jahr 1882 aus 

dem Bestand des Kabinett voor Zeldzaamheden in den Haag kam, und auch für die Inventarnummer 

Am225 im Ethnologischen Institut der Universität Göttingen, das nur als »alte Sammlung« ausgezeichnet 

ist. Von zuverlässigen Sammlungsangaben kann überhaupt nur bei zwei Kronen ausgegangen werden. 

Die eine ist aus der Sammlung der Gebrüder Penard mit Museumseingang 1904 (Inv. Nr. 1817.168 Leiden) 

und die andere wurde in den Jahren 1951–52 von Audrey Butt Colson bei den Akawaio im Gebiet des 

oberen Mazaruni gesammelt (Inv. Nr. 1954.2.105 Oxford). Definitiv falsch sind folgende Zuordnungen: 

»Gavios Pará” im Musée des Beux-Arts Lons-le-Saunier (Inv. Nr. 5078) und »Wayana« im Lindenmuseum 

Stuttgart (Inv. Nr. 96223, 96231). Bisher ist kein zuverlässig zugeordnetes Referenzstück vorhanden, das 

eine Entscheidung erlauben würde, von welcher Ethnie die Krone in Middelburg (Inv. Nr. G2350) herge- 

stellt wurde. In der Literatur sind die Schilderungen zu allgemein, um sicher unterscheidbare Merkmale 

erkennen zu können. 

Ein Grund kann auch sein, dass es solche Unterscheidungsmerkmale im 19. Jahrhundert schon nicht 

mehr gab, da ein Austausch von Techniken stattgefunden hatte. Die drei Ethnien waren in diesem 

Gebiet schon lange in Kontakt und lebten zeitweise friedlich als Nachbarn in einem staatenähnlichen 

Gebilde mit europäischen Einflüssen. Eine kulturelle Differenzierung ist eventuell deshalb gar nicht 

möglich. 
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Typus: »Krone mit Krempe und Feder-Binde« 

Suchworte: »Akawaio«, »Arawak«, »Kariben« (mit den Sammlungsangaben der Museen) 

 
Stadt Inv. Nr. Hülsen Region Ethnie Eingang 

Amsterdam 2412.02 —- Surinam — 1955 

 2412.03 —- Surinam — 1955 

 A5557 — — — 1910 (Artis) 

 A5596 — — — 1910 (Artis) 

 A5597 — — — 1910 (Artis) 

 A5698 — — — 1910 (Artis) 

 A5699 — — — 1910 (Artis) 

 A6174e — — — 1910 (Artis) 

 A6174f — — — 1910 (Artis) 

 A6174g — — — 1910 (Artis) 

 H2379 — (Rio Poika) (Kariben) 1910 (Haarlem) 

Göttingen Am225 — — — alte Slg. 

Herrnhut 168 — Nicaragua Misquito — 

Köln 694 —  Arawak/Kariben 1902 

Leiden 360.5673 Stecker Surinam — 1882 (KvZ) 

 370.393 —  Arawak/Kariben 1883 (IKA) 

 399.63 — Surinam Arawak/Kariben 1883 

 1817.168 — Surinam Kalinya 1912 Penard 

Lons-le-Saunier 5078 Stecker Para Gavios — 

Neuchâtel oNr. — — — — 

Oxford 1954.2.105  Guyana Akawaio ges. 1951–52 

Paris 71.1883.60.6 — Franz.Guy. Galibi 1883 

Rotterdam 9836 Stecker Surinam Kariben 1904 

Stuttgart 96223 — Surinam Wayana 1920 

 96231 — Surinam Wayana 1920 

 

 
Tragweise und Präsentationsvorschlag 

Die Krone wurde so auf dem Kopf getragen, dass sie von vorn gesehen leicht schräg nach hinten 

geneigt war und die beiden Feder-Stecker hinter dem Kopf des Trägers aufragten. 

 
Restaurierungsvorschläge 

Der gerissene Ausrichtungsfaden des grünen Federn-Bandes ist wieder herzustellen, wodurch das 

Feder-Band wieder an der Krempe anliegen würde. 

Die Schnüre der Feder-Binde wurden später nach innen um das Flechtwerk und von aussen um eine 

der Hülsen gewickelt (Abb. 26b). Letzteres schadet den kurzen Federn des Feder-Steckers (Abb. 24). Beim 

Tragen hingen die Schnüre ursprünglich im Nacken bzw. auf den Rücken. 

Der zweite Feder-Stecker ist wieder in die Hülse zu stecken, sie befindet sich derzeit bei G2351 (Abb. 26). 
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G2351 Krone der Kariben oder Arawak und Kopf-Reif der Kariben, 

Arawak oder Warrau?, Küste der Guayanas 
 

Sammler  »Louijssen, Vlissingen« 

Dokumentierter Eingang  »1776« 

Herkunft »Indian headdress originating from Essequibo« 
 
 
 
 

Abb. 27 Krone und Kopf-Reif miteinander verbunden 
 

 
Ergebnis in Kurzform 

Datierung  1725* (siehe G2350) bis 1776 

Seltenheit  Sehr selten. Einzige Exemplare 

diesen Typus des 18. Jahrhunderts. 

Erhaltungszustand  mittel bis gut, eine 

Restaurierung wird dringend empfohlen. 

 
Die Krone und der Kopf-Reif kamen schon 

miteinander verbunden in die Niederlande 

und wurden unter einer Inventarnummer 

geführt (Abb. 27, 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 

rezenter 
Faden 

 
 

                                                                                                                             
alter Faden, 
siehe Abb. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 28  Unten der Kopf-Reif und oben die Krone, noch miteinander verbunden 
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Die beiden Stücke wurden während der Untersuchung voneinander getrennt und der 

Verbindungsfaden in einem Plastiktütchen mit entsprechendem Text verwahrt (Abb. 29, 30). (Ein zweiter 

Verbindungsfaden ist rezent und wurde ebenfalls dokumentiert und aufbewahrt.) Im weiteren Text ist 

der Kopf-Reif G2351(a) und die Krone G2351(b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 29  Verbindung der Krone und des Kopf-Reifes durch einen Faden 

 

 

 
 

Abb. 30 Faden 
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G2351(a) – Kopf-Reif 
 

 

 
 

Abb. 31 Kopf-Reif, Inv. Nr. G2351(a) 
 

 
 

 Maße Material 

Flechtwerk D = 17–18 cm, Höhe = 4 cm flexible Streifen 

F. rot L = 8 cm Eudocimus ruber, Flügel 

F. rot-schw. L = 11–12  cm Eudocimus ruber, Flügel 

 

Der Kopf-Reif besteht aus zwei Elementen: einem Flechtwerk (A) und einem Bündel 

von Feder-Bändern (B). 
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Element A: Flechtwerk 
 
 
 

Zwei verschiedene Materialien wurden zu schmalen Streifen (0,3 bis 0,4 cm) verarbeitet. Drei stabile 

Streifen bilden die kreisförmige Struktur, während die flexiblen Streifen diese querlaufend verbinden 

(Abb. 32). 
 

 

 
 

Abb. 32 Das Flechtwerk des Kopf-Reifes 

 
Am oberen und unteren Rand ist aus letzteren je ein Ring vertikal angesetzt, der durch eine 

schlangen- artige Struktur am Reif fixiert ist (vgl. die oben beschriebene Technik bei G2348). Die Feder-

Bänder wurden dadurch beim Tragen in Position gehalten (Abb. 31, 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 33 Ring und schlangenartige Struktur, voneinander getrennt 
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Element B: Feder-Bänder 
 
 
 

Um einen Basis-Faden aus Baumwolle wurden jeweils die Spulen der Federn geklappt und die 

entstehende Lasche mit einem durchlaufenden Befestigungsfaden aus Baumwolle fixiert. Die roten und 

rot-schwarzen Federn sind vom Flügel des Eudocimus ruber. Von letzteren hat jeder Ibis sechs Stück pro 

Flügel. Die etwa zwanzig roten mit schwarzer Spitze sind etwas länger und zackig beschnitten. Wie Jeroen 

Lesuis in seinem Kommentar zum ersten Entwurf dieses Reports richtig anmerkte, sind die Abstände 

zwischen den schwarz-roten Federn unregelmäßig (Abb. 31). Entweder gab es mehr davon oder die 

Anordnung ist verrutscht. Die genaue Anzahl der Feder-Bänder war aus restauratorischen Gründen nicht 

feststellbar, geschätzt sind es 10 bis 20. 
 

 

 
 

Abb. 34 Knäuel der Bänder im Nackenbereich 
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Zusammenfassung G2351(a) 
 
 
 

Verbindung der Elemente A und B – Original 

Flechtwerk und Feder-Bänder sind auf eine Art miteinander verbunden, die ein Verständnis der 

Konstruktion zeigen. Daher wird davon ausgegangen, dass die konstruktive Verbindung dieser Teile 

seit dem Erwerb vor Ort nicht verändert wurde. 

 
Regionale Zuordnung 

In Museumssammlungen ist ähnlicher Kopfschmuck nur noch drei Mal vorhanden. Das ähnlichste Stück 

befindet sich im Überseemuseum Bremen (Inv. Nr. C8219) mit den Informationen »Guayana, Herr 

Delius,1840«. Bei dem Kopf-Band (der Reif fehlt) des Ethnologischen Museums  Berlin (Inv. Nr. VB155), der 

zwischen 1801–1812 von Friedrich Wilhelm Sieber gesammelt wurde und im Jahr 1818 von Johann 

Centurius von Hoffmannsegg (1766–1849) dem damaligen Königlich-Preußischen Museen vermacht 

wurde, gibt es keinerlei regionale Angaben. Das dritte Stück ist eine Kopf-Binde, d. h. es konnte ohne 

Flechtwerk getragen werden. Es befindet sich im Museum Volkenkunde Leiden und kam mit der Informa- 

tion »West Indie« im Jahr 1907 in die Sammlung, ist aber deutlich älter. Eine ethnische Zuordnung ist 

auch in diesem Fall nicht möglich, da es keine sicher bestimmten Vergleichsstücke gibt. In Frage kommen 

mindestens die Arawak, Kariben oder Warrau des Küstengebietes der Guayanas. 

 
Tragweise und Präsentationsvorschlag 

Die Kopf-Reif lag im Stirnbereich um den Kopf wie ein Heiligenschein. 
 

 
Restaurierungsvorschläge 

Die beiden Ringe mit den schlangenartigen Befestigungen haben sich teilweise vom Reif abgelöst. 

Die Verbindungen sind wieder herzustellen (Abb. 33). 

Im Nackenbereich sind die auslaufenden Schnüre der Feder-Bänder zu entwirren. Diese hingen im 

Nacken des Trägers (Abb. 34). 
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G2351(b) – Krone 
 

 
Abb. 27 Krone und Kopf-Reif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maße Material 

Flechtwerk D = 22 cm (mit Krempe ca. 2 cm) stabiler und flexibler Streifen 

 D = 18 cm (innen), H = 9,5 cm  

Federn schwarz L = 4 cm Cracidae (1) 

Federn rot L = 4 cm Ara macao, Flügel oder Körper (4) 

Federn gelb L = 12-14 cm Psarocolius sp., Schwanz  (1) 

  Ara macao, A. choloroptera, Schwanz  (1) 

 

Der Kopf-Reif besteht aus drei Elementen: einem Flechtwerk (A), einem Bündel von Feder-Bändern (B) 

und derzeit elf Feder-Steckern (C). 
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Element A: Flechtwerk 
 
 
 

Zwei verschiedene Materialien wurden zu schmalen Streifen (0,3 bis 0,4 cm) verarbeitet. Die stabilen 

Streifen bilden die kreisförmige Struktur, während die flexiblen Streifen diese querlaufend 

verbinden. Am oberen Rand ist eine etwa zwei Zentimeter breite Kempe ausgebildet (Abb. 36). 
 

 

 
 

Abb. 36 Flechtwerk der Krone mit Feder-Bändern 
 
 
 

 
Element B: Feder-Bereich 

 
 
 

Den unteren Abschluss bildet ein Strang aus weißen Baumwollfäden, der im Nackenbereich in einem 

Knäuel endet (Abb. 37, 38). 
 

 

 
 

Abb. 37 Feder-Bänder und Strang aus Baumwolle 
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Darauf folgen sechs Feder-Bänder, ein schwarzes (Cracidae), vier rote -Bänder mit Federn vom Ara macao 

und ein gelbes Band mit Federn des Psarocolius decumanus  oder P. viridis (mit einer roten Ara-Schwanz- 

feder), die jeweils an zwei etwa 14 Zentimeter langen Holzstäben verknotet sind. Deren oberes Ende 

steckt in der Krempe, das untere im Flechtwerk (Abb. 37). Bei dem gelben Feder-Band sind zusätzlich zum 

verknoteten Befestigungsfaden etwa acht weitere Baumwollfäden auf einfache Art (ohne Knoten) um 

den jeweiligen Kiel geschlungen, was die Federn zu einem kompakteren Verbund ausrichtet (Abb. 38). 

Die Feder-Bänder sind jeweils gleich aufgebaut. Um einen Basis-Faden aus Baumwolle wurden jeweils die 

Spulen der Federn geklappt und die entstehende Lasche mit einem durchlaufenden Befestigungsfaden 

aus Baumwolle fixiert. Jeroen Lesuis konnte auf einem seiner Fotos auch bei den gelben Federn im 

oberen Bereich einen Ausrichtungsfaden erkennen. 

 

 

 
 

Abb. 38 Gelbes Feder-Band mit Baumwollfäden 
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Element C: Feder-Stecker (11) 
 
 
 

Die Feder-Stecker sind derzeit unregelmäßig in das Flechtwerk gesteckt (Abb. 39) und die darunter 

liegenden Feder-Bänder wurden dabei nicht beachtet (Abb. 37, 38). Ein Hinweis,  dass die Positionen nicht 

vom Hersteller und Nutzer, sondern willkürlich und unwissend von europäischer Hand gewählt wurden. 
 

 
Abb. 39 Positionen der Feder-Stecker in der Krone 

 

 
Die Feder-Stecker unterscheiden sich in folgenden Details: 

der Feder (Ara macao oder Ara chloroptera); der Umwicklung 

des Überganges zwischen Holz und Spule und der Verzie- 

rung der Feder. Einige Federspitzen sind durch angefügte, 

zackig beschnittene Federn verlängert (Abb. 40) und auf den 

Kiel sind kleine farbige Ara-Federn geklebt sowie auch einige 

schwarze von Cracidae (Abb. 41). Die eingerollten, schwarzen 

Federn können z. B. vom Kopf des Crax alector oder C. fasciolata 

sein. 

Nur ein Teil davon gehörte ursprünglich zu dieser Krone. Die 

Feder-Stecker von G2348 und G2351 sind gemeinsam zu 

betrachten und Gruppen zu bilden. 
 

 
 

 
 

Abb. 40  Feder-Stecker mit gezackten Spitzen                          Abb. 41 Feder-Stecker mit aufgeklebten Federn 
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Zusammenfassung G2351(b) 
 
 
 

Verbindung der Elemente 1 und 2 – Original 

Flechtwerk (A) und Feder-Bereich (B) sind auf eine Art miteinander verbunden, die ein Verständnis 

der Konstruktion zeigen. Daher wird davon ausgegangen, dass die konstruktive Verbindung dieser Teile 

seit dem Erwerb vor Ort nicht verändert wurde. 

 
Besonderheiten 

Im Innenbereich des Flechtwerkes klebt ein altes Etikett aus bräunlich-orangem Papier mit der 

schwarz aufgedruckten Nummer »440«. 

 
Regionale Zuordnung 

Die Konstruktion des Feder-Bereiches ist ungewöhnlich einfach, üblich ist bei vergleichbaren Kronen 

ein textiler Träger, auf welchen die Feder-Bänder aufgenäht sind. Auch die Technik bei dem gelben 

Feder-Band ist ungewöhnlich. Eine ethnische Zuordnung wird derzeit nicht möglich sein, da es keine 

Vergleichsstücke mit dieser einfachen Technik gibt. In Frage kommen mindestens die Arawak, Kariben, 

Akawaio oder Warrau des Küstengebietes der Guayanas. 

 
Tragweise und Präsentationsvorschlag 

Die Krone wurde so auf dem Kopf getragen, dass sie von vorn gesehen leicht schräg nach hinten geneigt 

war. Die jetzige Anordnung der Feder-Stecker entspricht nicht der ursprünglichen und es ist zunächst 

festzustellen, ob überhaupt Feder-Stecker zu der Krone gehörten. Jeroen Lesuis hat in einem 

Kommentar zum ersten Entwurf dieses Reportes als Argument für die Variante »kein Feder-Stecker zur 

Krone zugehö- rig« vorgetragen, dass aus ästhetischer Sicht diese Feder-Stecker einen unlogischen 

Kontrapunkt zu der aufragenden frontalen roten Ara-Feder bilden. Roland Bonaparte hat 1884 in einem 

Buch sieben Kronen abgebildet, die »Kalina« (Kariben) und »Arawak« aus Surinam trugen, welche zur 

Weltausstellung im Jahr 1883 nach Amsterdam gekommen waren. Sechs davon sind mit Feder-Steckern 

und bei vieren von diesen sind im frontalen Bereich des Feder-Bandes längere Federn vorhanden, die 

über die restlichen desselben herausragen. Zu den Stücken schreibt Bonaparte: »Cette coiffure se 

compose d’une couronne en osier tressé, dans laquelle sont plantées des pennes de perroquets et d’autres oiseax 

aux plumages voyants.« (Fußnote 2: »Voire planches A á G.« Bonaparte 1884: 51) Die Variationsbreite der 

Kronen hinsichtlich der Wahl der Federn und des Aufbaus ist erheblich. Unterschiede zwischen der Krone 

des einen Arawak und den sechs Kronen der fünf Kalina sind für den Autor nicht ersichtlich. 
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Abb. 43 Krone mit neun Feder-Steckern und frontalen 

langen Federn des Kalina Pierre Miharoe, 1883 (Bonaparte 1884: Tafel 

C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurierungsvorschläge 

Die roten Feder-Bänder sind wieder nach oben auszurichten, diese zeigen teilweise die Innenseite. Das gelbe 

Feder-Band ist zu tief nach unten verrutscht, wodurch die Federn teilweise unterhalb der Krempe liegen und 

die Spitzen abgebrochen sind. Das Knäuel von Baumwollschnüren im Nackenbereich ist zu entwirren. Die 

Feder-Stecker gehören wenn, dann nur zum Teil zum Stück und sind ganz neu anzuordnen. 
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Aan het Zeeuws Genootschap ingezonden prijsvragen en conceptprijsvragen in 

de periode 1769-1860 met als (in)direct onderwerp West-Indië.640
 

Prijsvraag 3            

‘Welke zijn de Ziekten en Kwaalen der Negers in de Nederlandsche Volksplantingen in de West-

Indien? Welke zijn de uit- en inwendige teekenen, van zulke derzelve, die, zonder behulp, van eenen 

ervaaren Genees- of Heelmeester, door Planters, of Directeuren, kunnen geneezen worden, en welke 

middelen moeten zij daar toe gebruiken? En welke zijn die Ziekten of Kwaalen, wier geneezing boven 

hun vermogen is? (Men vordert hier op een Antwoord, geschikt, naar de bevatting, van zulken, die in 

de Genees- en Heelkunde, geheel onbedreeven zijn.’  

Conceptprijsvraag 22                                

‘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?’  

Conceptprijsvraag 24                            

‘Hoedanig behoorde de regeeringsform in onze colonien te wezen waar uit, zoo de colonisten als de 

ingezetenen der zeven vrije landen, het meeste voordeel hadden te wachten?’  

Conceptprijsvraag 51                                   

‘Welke zijn de vereischten van goede wetten, bijzonderlijk in ’t Nederlandsche Gemeenebest en 

deszelfs colonien?’  

Conceptprijsvraag 52                           

‘Door welke middelen zou de koophandel in de O. en W. Indische colonien nuttiger in het ’t 

algemeen voor de Nederlanders gemaakt konnen worden, zonder echter geoctroyeerde O. en W. 

Indische Compagnien in ’t allerminst te benadeelen?’ 

Conceptprijsvraag 59                                         

‘Wat is in ons Gemeenebest overeenkomstig deszelfs constitutie licentie in het schrijven? En welke 

zijn de beste middelen om die te voorkomen?’  

Conceptprijsvraag 62                                 

‘Welke soorten van arbeid zijn het best geschikt voor de geconfineerden in de werk en tuchthuizen 

 
640 Deze vragen zijn overgenomen uit 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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van de Gemeenebest, die voor deeze huizen meest voordelig en voor de geconfineerden niet  te 

drukken, en van zulk een aart zijn dat zij na hun ontslag, zig daar mede op eene eerlijke wijze kunnen 

geneeren?’  

Conceptprijsvraag 73                       

‘Daer onderscheidene mogendheden van Europa bedacht zijn om de slavenhandel op hunne 

colonien in de W. Indien als onbestaend met de menschelijkheid te veroordelen en geheel op te 

heffen, word gevraagd, welk eenen invloed dit zal die opheffing zo dezelver andere mogendheden in 

hunnen volksplantingen geschied op den slavenvaert der Nederlanderen in hunne colonien hebben? 

(…)’  

Conceptprijsvraag 151                          

‘Vermits het naauw verband tusschen de ontdekking van America en van den nieuwen weg naar de 

Oost-Indien, langs den zuidhoek van Africa, vraagt men: welken invloed hebben beide 

gebeurtenissen gehad op den koophandel, de weelde, de kunsten en wetenschappen en ’t volksgeluk  

der verschillende natien des aardbols, en welke gevolgen zijn er nog van te verwachten?’  

Conceptprijsvraag 217                                 

‘Met welke oogmerken hebben de oude volken hun verschillende colonies aangelegd, en zoude men 

zonder nadeel der culture in onze Westindische volksplantingen het zij eeniger deser bedoelingen  

van oude wijsheid- of andere middelen tot nieuwe wegen van meerderen bloei kunnen aanwenden? 

Zoude men op eenige wijze, gedurende de gistingen in de binnenlanden dezer gewesten zonder de 

bestaande wetten of tractaten te eludeeren, of die te overtreeden zich tot de voordelige wegen van 

handel met die landen kunnen voorbereiden, ten einde, bij herstelling der rust, deze nieuwe 

connecsien aan te knopen? Is het daartoe voor onze colonien geen tijd indien men niet wil wagen 

door andere handeldrijvende natien te worden voorgekomen?’  

Conceptprijsvraag 231                               

‘Daar het verbod van den slavenhandel bij de meeste mogendheden daargesteld, den aankoop der 

slaven in de Westindische colonien reeds tot zeer hooge prijzen heeft doen stijgen, en indien aan dit 

verbod strengelijk de hand wordt gehouden , dezelve weldra geheel onverkrijgbaar zal maken, 

waardoor den ondergang der plantagien moet worden bewerkt, zoo vraagt men: Op welke wijze men 

den slavenstand in de Westindische colonien zouden kunnen vervangen, en den akkerbouw, en 

verdere bewerking der producten, tot nu toe door hun verrigt, door vrije handen, even als in Europa, 

doen uitoefenen;- welke middelen kan het gouvernement hiertoe in ’t werk stellen en wat kunnen 

particulieren of associatien daartoe medewerken,- kan men van de invoering der machienerij ,in 

dezen niet veel hulp verwachten?’ 
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Conceptprijsvraag 251                               

‘Over den invloed der vaart op de Oost- en West-Indië, betrekkelijk de zeden der Nederlanders.’  

Conceptprijsvraag 254                                   

‘Is het doenlijk, zonder nadeel te brengen aan de belangen van den eygenaar, de staat van den slaag 

te verbeteren? en op welke wijze? Zal men, door hem meer goede zedelijke indrukselen in te 

prenten, zijnen ijver voor de belangen van zijn meester kunnen opwekken, hem met het denkbeeld 

bezielen, van uit eygen beweging werkzaam te zijn: hem alzo kunnen voorbereiden, tot eene 

zedelijke beschaving, die in deszelfs uitkomst een beslissend voordeel voor de maatschappij 

opleveren moet? Zal men dit doel kunnen bereyken, door hem stelselmatig van zijn eerste 

kindschheid te onderwijzen, en hem op die wijze tot de beschaving te brengen? Of zal men een 

andere weg moeten inslaan, om dit doel te bereyken? en welke?’  

Conceptprijsvraag 324                         

‘De kolonie Suriname, eenmaal door den moed en de volharding der voorvaderen gevestigd, was 

vroeger eene rijke bron, die aan landbouw, handel, en scheepvaart bevorderlijk was. De vernietiging 

van de slavenhandel en vrijverklaring der slaven in de daaraan grenzende Engelsche bezitting, 

ofschoon waarschijnlijk den ondergang dier koloniën ten gevolge zullen hebben, heeft ook haren 

invloed op het Nederlandsch Guiana uitgeoefend. (…)’   
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Overzicht van de belangrijkste kenmerken van G2348, G2350 en G2351A en B 

Alle gedane observaties aangaande G2348, G2350 en G2351A en B zijn verwerkt in de hier 

onderstaande tabel. De tabel somt de belangrijkste kenmerken op van de Zeeuwse verentooien.  

 Structuur 

van de 

mand 

Plantaardig 

materiaal 

gebruikt 

voor mand 

Vlecht-

techniek 

en 

patroon 

mand 

Plantaardig 

materiaal 

gebruikt 

voor touw 

In tooi 

verwerk-

te vogel-

soorten 

Bewerking van 

vogelveren 

Montage 

van  

staart-

veren 

Knopen van 

veren aan 

touwen 

Overige 

decoratie 

G2348 Verticale 

structuur 

waarbij de 

mand 

enigszins 

de vorm 

heeft van 

een 

diabolo. 

Hiervoor 

komen in 

aanmerking 

itiriti, 

múkru, 

mamuri of 

palmsoorten 

als de 

mauritia- of 

de 

maripapalm. 

Het meest 

aannemelijk 

is dat het 

hier de 

bladeren 

en/of de 

stengels van 

een 

palmsoort 

als de 

maripa- of 

mauritia-

palm 

betreft. 

Keper-

techniek 

waarbij 

de 

vlecht-

strengen 

in een 

visgraat-

patroon 

leggen.  

Alhoewel 

palmsoorten 

als de 

mauritia- en 

maripa- 

palm, de 

bromelia en 

mamuri ook 

in 

aanmerking 

komen, gaat 

het hier 

waarschijn-

lijk om 

katoen.   

Geel-

vleugel-

ara, 

groen-

vleugel-

ara, 

Amazone

-pape-

gaai en 

(zwarte) 

hokko.  

Op ara-

staartveren zijn 

kleine veertjes 

van onder 

andere de 

hokko met gom 

vastgeplakt. 

Sommige van 

deze veertjes 

zijn ook in een 

kartelpatroon 

geknipt. 

Daarnaast zijn 

op sommige 

staartveren 

balletjes dons 

geplakt van een 

niet nader te 

bepalen vogel. 

Verder zijn de 

toppen van de 

bovenste rij 

Amazone-

papegaaiveren 

afgeknipt.  

De 

arastaart

-veren 

uiterst 

links en 

rechts 

zijn in 

twee 

bamboe-

buisjes 

gestoken

. De 

staartver

-en in 

het 

centrum 

van de 

tooi zijn 

in een 

houten 

buis 

gestoken

.  

Amazone-

papegaai-

veren zijn 

met de 

uiteindes 

van de veer-

schachten 

om het touw 

heen 

gebogen. 

Een tweede 

touw is aan 

de veer-

schachten 

vast 

geknoopt. 

De 

schachten 

van de 

Amazone-

papegaai-

veren zijn in 

het midden 

met een dun 

draadje aan 

elkaar 

vastgemaakt

.  

 

  

Vierkanten 

gemaakt van 

touw-

windsels, 

twee trosjes 

kever-

schilden, 

een houten 

kruis 

versierd met 

dieren-

koppen en 

ruitpatronen 

en veren-

touwen die 

aan het kruis 

bungelen.   

G2350 Verticale, 

cilinder-

achtige 

structuur 

bestaande 

uit een 

opeen-

stapeling 

van met 

elkaar 

verbond-

en ringen. 

De boven-

rand van 

de mand 

steekt uit.   

De ringen 

van de mand 

zijn van 

itiriti, múkru 

of de 

bladstengels 

van een 

palmsoort 

als de 

mauritia- of 

maripapalm. 

De 

spiralende 

strengen zijn 

gemaakt van 

de 

Overlap-

techniek 

met 

spiralen-

de 

strengen.  

Alhoewel 

palmsoorten 

als de 

mauritia- en 

maripa- 

palm, de 

bromelia en 

mamuri ook 

in 

aanmerking 

komen, gaat 

het hier 

waarschijn-

lijk om 

katoen.   

Veren 

van een 

of meer-

dere 

soorten 

ara’s, 

(zwarte) 

hokko of 

toekan 

en  

Amazone

papegaai

.   

De toppen van 

de Amazone-

papegaaiveren 

lijken te zijn 

afgeknipt. 

De twee 

grote 

staart-

veer zijn 

gestoken 

in 

bamboe-

buisjes.  

De 

vogelveren 

rondom de 

mand zijn 

met hun  

veerschacht-

en om een 

touw 

gebogen en 

met een 

tweede 

touw aan 

elkaar 

vastgemaakt

. Door het 

midden van 

Twee 

katoen-

banden, 

waarvan één 

wit geverfd, 

zijn aan de 

onderkant 

van de mand 

bevestigd. 

Aan de 

achterkant 

van de tooi 

zitten 

touwen 

opgeknoopt 

die 
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bladrepen 

van een 

palmsoort 

als de 

mauritia- of 

maripapalm. 

de 

schachten 

van de 

Amazone-

papegaai-

veren is een 

draadje 

gerijgd.  

 

oorspronke-

lijk los 

hingen.  

G2351

A 

Drie 

opelkaar 

gestapel-

de ringen 

met zowel 

aan de 

boven- als 

onderkant 

een aantal 

uit-   

stekende, 

slang-

achtige  

strengen.  

Hiervoor 

komen het 

meest in 

aanmerking 

de 

bladstengels 

en 

bladrepen 

van wellicht 

een andere 

palmsoort 

dan de 

mauritia- en 

maripalm.  

Een 

variant 

van de 

overlap-

techniek 

met 

spiralen-

de 

strengen.   

Alhoewel 

palmsoorten

als de 

mauritia- en 

maripapalm, 

de bromelia 

en mamuri 

ook in 

aanmerking 

komen, gaat 

het hier 

waarschijn-

lijk om 

katoen.   

Rode 

ibis.  

De zwarte 

veerpunten van 

de vleugelveren 

van de ibis zijn 

in een 

kartelpatroon 

geknipt.  

- De 

vogelveren 

zijn met hun  

veerschacht-

en om een 

touw 

gebogen en 

met een 

tweede 

touw 

vervolgens 

aan elkaar 

vastgemaakt

. 

 

Aan de 

achterkant 

van de tooi 

zitten 

touwen 

opgeknoopt 

die 

oorspronke-

lijk los 

hingen. 

G2351

B 

Verticale, 

cilinder-

achtige 

structuur 

bestaande 

uit een 

opeen-

stapeling 

van met 

elkaar 

verbond-

en ringen. 

De boven-

rand van 

de mand 

steekt uit.     

De ringen 

van de mand 

zijn van 

itiriti, múkru 

of de 

bladstengels 

van een 

palmsoort 

als de 

mauritia- of 

maripapalm. 

De 

spiralende 

strengen zijn 

gemaakt van 

de 

bladrepen 

van een 

palmsoort 

als de 

mauritia- of 

maripapalm. 

Overlap-

techniek 

met 

spiralen-

de 

strengen. 

Alhoewel 

palmsoorten

als de 

mauritia- en 

maripapalm, 

de bromelia 

en mamuri 

ook in 

aanmerking 

komen, gaat 

het hier 

waarschijn-

lijk om 

katoen.   

Geelvleu

gelara, 

groen-

vleugel-

ara, 

(zwarte) 

hokko, 

en 

groene 

oropen-

dola. 

Op een aantal 

arastaartveren 

zijn kleinere 

veertjes van 

onder andere 

de hokko met 

gom 

vastgeplakt. 

Sommige van 

deze veertjes 

zijn in een 

kartelpatroon 

geknipt. Het 

aantal 

staartveren dat 

met deze 

veertjes is 

versierd is wel 

kleiner dan bij 

G2348 het geval 

is. De toppen 

van de 

oropendola-

veren zijn 

afgeknipt.  

Op één  

staart-

veer na 

zijn de 

staart-

veren 

van de 

ara los in 

de 

vlecht-

structuur 

gestoken

.  

De 

vogelveren 

rondom de 

mand zijn 

met hun  

veerschacht-

en om een 

touw 

gebogen en 

met een 

tweede 

touw 

vervolgens 

aan elkaar 

vastgemaakt

. Hierbij zijn 

de 

oropendola-

veren met 

lussen 

omwikkeld 

in plaats van 

vast-

geknoopt.  

Door het 

midden van 

de 

schachten 

van de 

oropendola-

veren is een 

draadje 

gerijgd.  

Rondom de 

onderkant 

van de mand 

loopt een 

dikke streng 

touwen. De 

vlechten van 

deze streng 

zijn aan de 

achterkant 

opgeknoopt 

maar hingen 

oorspronke-

lijk los.  
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