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Verslag van de derde reis naar de Trio’s in het gebied van de Sipaliwini en de Sitharé  

(11 december 1941-21 april 1942) 
 

Samenvatting F. H. F. Oldenburger 

 

Inleiding 

Voerde de tweede reis van Baas Schmidt (B.S.) van Gansee naar het meest zuidelijke deel van 

het woongebied van de Trio’s, tijdens de derde reis zal hij het meest westelijke deel bezoeken 

(de dorpen ten noorden van de Sipaliwini) en vervolgens het meest oostelijke deel (de dorpen 

rond de Sitharé). 

 

De Bovenlanden  

Een kaart met de drie reizen van Baas Schmidt is te vinden in het “Verslag van de eerste reis 

naar de Oajana Indianen aan de Litani, Yari en Paloemeu”elders op deze site. 

 

In het westen bezoekt B.S. de dorpen Joeloe, Piké (Toelapi), Letipö, Akandé, Oejalé, Nelli en 

Akakoe; in het oosten de dorpen Piké, Malasoeane, Takajana, Maliti, Pantakoe, Amengai, 

Kalaliman, Siglai, Moelamakpan ( = Oajana dorp), Nawinawi, Jetité en terug in Joeloe.  

Tijdens de opvaart bezoekt hij nog de Oajana dorpen Alikaman of Simison (Bosnegernaam) 

aan de Paloemeu,  Alakaloea  of Alakaliwak aan de Tapanahoni boven de Paloemeu. 

 

Aanvang reis 

11 en 12 dec. 1941 

B.S. vertrekt per rivierboot naar Moengo en de volgende dag per truck naar Albina. 

12 december. B.S. voert zware onderhandelingen met de Bosnegers Aida en Kasalé die hem 

per korjaal naar Simison, het eerste Oajanadorp aan de Paloemeu zullen brengen, van waar hij 

de reis alleen met Oajana’s wil voortzetten. De prijs die zij vragen is 50 % meer (fl.18,= in 

plaats van fl. 12,=) dan hij tot dan toe gewoon was, maar ze komen tot overeenstemming.  

 

De Opvaart 

14 dec. Vertrekken ze van Albina. Tijdens de stop in Drietabbetje proberen het opperhoofd 

Amatodja en zijn gran-fiscari Sekonale nog eens een hogere prijs te vragen, weer 50 % meer. 

Amatodja is het bovendien helemaal niet eens met B.S. om de reis vanaf Simison voort te 

zetten zonder Bosnegers. B.S. houdt zich bij zijn voornemen en betaalt niet meer dan fl. 18,= 

per stuks bagage. 

23 dec. vertrek vanaf Drietabbetje. 2 dagen later bereiken zij  Granbori, het laatste 

Bosnegerdorp aan de Tapanahoni. Het hele dorp is op bedevaart naar de Teboe, een grote 

granietberg 2 dagen stroomopwaarts, om het grote offerfeest ‘papagado’te vieren. Tijdens hun 

opvaart komen ze de hele terugkerende vloot korjalen tegen. 

31 dec. Arriveren zij in Simison. De meeste inwoners zijn ziek en ze vinden geen bruikbare 

boten voor de reis over de zware vallen naar Joeloe. B.S. keert daarom terug naar het dorp 

Alakaloea aan de Tapanahoni waar hij twee goede korjalen en twee mannen vindt: Painawari 

en Maiswale. Painawari kent hij al van zijn eerste reis, toen hij hem met Alipon als enige 

meenam (28 dec. 1940) bij zijn tweede vertrek van Janemale-kondre aan de Litani. Later 

sluiten zich nog Tepepoetse en zijn vrouw Malikapte en baby bij hen aan. Vanaf Simison 

komen daar nog Taljapö en zijn zoon Pimlo en Siliwé bij. 

4 jan. Zendt B.S. de twee Bosnegers met brieven terug naar Albina, waar zij op het 

districtsbureau hun loon kunnen opnemen. Zelf moet hij nog twee dagen wachten tot de 

Indianen hun cassave-broden hebben gebakken.  

17 jan. arriveren ze in Joeloe. 
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Begin landreis 

18 jan. installeert B.S. op plechtige wijze Joeloe als gouvernements kapitein van de Indianen 

aan de Paloemeu en overhandigt hem de Nederlandse vlag in aanwezigheid van alle 

bijeengeroepen Indianen op het dorpsplein.  

                   

               JOELOE   

Uit ‘Drie Reizen naar de Bovenlandsche Indianen’. 

 

 

Hij houdt een korte toespraak: 

“Joeloe, je bent nu aangewezen door de gouverneur van Suriname, die in naam van H.M. de 

Koningin der Nederlanden regeert, om wettelijk erkend hoofd-kapitein te zijn over de 

Indianen aan de Paloemeu. Je hebt van nu af aan in naam van de gouverneur te zorgen, dat 

er rust en vrede in de Paloemeu blijft gehandhaaft. Is er oneenigheid, zorg dan dat alles 

wederom zonder strijd in orde komt door het geval te onderzoeken en recht te spreken. Komen 

er reizigers op je dorp, help hen zo veel mogelijk hun doel te bereiken. De Boschnegers 

vertellen jullie dat de menschen van de benedenlanden gevaarlijk en misdadig zijn, dat ze 

jullie vrouwen en kinderen zullen rooven en jullie dorpen vernielen. Dat is niet waar. De 

Boschnegers willen alleen er voor zorgen, dat ze jullie ongestoord kunnen afzetten. Jullie 

kennen toch nog de Goeje, die lange tijd geleden hier langs kwam, jullie kennen de heeren 

van de grensexpeditie en anderen die hier kwamen. Hebben ze jullie vrouwen en kinderen 

weggesleept en oorlog met jullie gemaakt? Neen, zeer zeker neen. Ze hebben jullie 

geschenken gegeven, ze brachten medicijnen voor jullie kwalen en hebben jullie nooit afgezet, 

maar vriendschappelijk behandeld. Maar mochten eens vreemdelingen komen, die jullie niet 

goed zijn gezind en verdacht zijn, stuur dan zoo spoedig mogelijk een boodschap naar Albina, 

waar een bestuursambtenaar zetelt”. 

Daarna wordt plechtig de Nederlandsche vlag op een van te voren klaar gemaakte 

vlaggenstok geheschen, waarbij ik roep: leve de Koningin, leve het huis van Oranje, leve de 

goeverneur, leve Joeloe. Ter verhooging van de feeststemming bied ik daarna de gemeente 

tamarindestroop aan, die ik van Paramaribo had meegenomen.” 

19 jan. heeft hij een gesprek met Joeloe. Aangezien het nu planttijd is kan Joeloe hem maar 1 

jongeman ter beschikking stellen, Jalitpö. Er blijft hem niets anders over dan zijn vracht over 

de 7 Oajana’s en Jalitpö te verdelen. Omdat de kisten te zwaar zijn, pakt hij zijn ruilmiddelen 

over in “taspalmbladeren”. Het lukt hem zodoende precies alles met acht man mee te nemen. 

Hij betreurt het dat Indianen slechts 20-25 kilo dragen, terwijl stevige balata-bleeders wel 

lasten van 70, ja zelfs wel 80 kilo kunnen dragen.  

20 jan. verlaat hij Joeloe. Twee en halve dag later bereikt hij Piké, dat tot zijn verbazing 

verlaten blijkt. Drie kwartier later bereiken zij het slechts 2 maanden oude, nieuwe dorp van 

Piké. Piké legt hem uit dat zijn dorp door twee Bosnegers uit Drietabbetje bezocht is, Toenoe 
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en Tokotoko, die hun jachthonden wilden hebben, die zij niet genegen waren te ruilen. Toen 

heeft Toenoe, die aan de hoestziekte leed,  bij wijze van protest in hun kampvuur gespuugd. 

  

            
Draagkorf, katari.  KIT Tropenmuseum, inv. Nr. 401-69 

Uit: Arnold Wentholt, In kaart gebracht met kapmes en kompas. Publ.: De Goeje, 1906. 

 

 

De Indianen vatten dit op als een soort vervloeking, die hun dorp in dood en verderf zal 

storten, en hebben stante pede hun dorp verplaatst. Als blijk van zijn goede gezindheid geeft 

B.S. Piké een tjap, rood katoen en vishaakjes.  

Het dorp Piké ligt op een kruispunt van wegen, één weg in westelijke richting naar de dorpen 

aan de Sipaliwini, de andere in zuidelijke richting naar Omoelé en Sipoti aan de Malapi; weer 

een andere in oostelijke richting naar de dorpen aan de Sitharé en Oost-Paroe. Tenslotte loopt 

er ook nog een weg naar het noorden naar een klein dorp  Toelapi, anderhalve dag verwijderd, 

dat bij de bronnen van de Tapanahoni ligt. De grensexpeditie is er indertijd ook op gestoten, 

maar B.S. gaat er niet naar toe. Hij heeft wel het inwonersaantal en de namen genoteerd. Zie 

Bijlage. 

24 jan. vertrekt de groep van B.S. naar het westen. Het eerste dorp dat zij aandoen is Letipö 

op Surinaams grondgebied. Vlak na het dorp splitst het pad zich in een weg die direct naar het 

westen voert naar het dorp Nelli, aan de Koeroeni en Akakoe aan de Sipaliwini; en een pad 
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naar het noordwesten over de dorpen Akandé, Ojalé, ook naar Nelli en Akakoe aan de 

Sipaliwini. B.S.kiest het noord-pad. Letipö is een dorp vol zandvlooeien, reden waarom B.S. 

zijn eigen kampje daarbuiten opslaat aan een kreekje, zeer tot ongenoegen van Letipö. Maar 

toch geeft hij B.S. wel 2 jongemannen mee Atebé en Asaba om mee te helpen de vracht te 

dragen. Ook Letipö schenkt B.S. een bijl en rood katoen. 

 

Onderweg naar Akandé leidt nog een pad naar het noorden naar de Tapanahoni, maar dat 

wordt niet meer begaan, omdat daar geen Indianendorpen meer aan liggen. Akandé blijkt een 

dorp dat bestaat uit acht grote hutten, maar niemand thuis. Kennelijk is iedereen op jacht. B.S. 

deelt zijn dragers op in drie groepen om de bewoners te zoeken en spoedig melden Atebé en 

Asaba, de twee Trio’s uit Letipö dat ze gevonden zijn in een jachtkamp. Akandé en zijn twee 

vrouwen plus een baby keren nog voor donker terug met volle katali’s (=moetetes of 

draagmanden op de rug). De rest zal de volgende dag volgen. Akandé is de hoofdman, die zijn 

functie heeft overgenomen van Toenawaka, de oude kapitein en zijn vader, evenals Piké, die 

ook de functie van zijn vader Koelawaka heeft overgenomen. Hij was nog kapitein tijdens B. 

S.’s eerste reis op 12 jan. 1941, toen hij dat dorp voor het eerst bezocht. Akandé is 

tussenhandelaar voor passerende Bosnegers en koopt honden en hangmatten voor hen op, die 

hij weer met winst aan hun overdoet. Ook Akandé krijgt van B.S.een tjap, een houwer en 2 

kamisas. B. S. vertrekt de volgende ochtend voor de rest van de bewoners zijn teruggekeerd in 

het dorp. Onderweg naar het volgende dorp komen zij geen wild tegen. Asaba vertelt hem dat 

dat vroeger aan de Kamani, een zijrivier van de Koeroeni waar hij gewoond had wel anders 

was en dat daar wild in overvloed was. Maar daar kwamen geen Bosnegers meer. Veel te ver 

en bovendien alleen te bereiken over water met schorskorjalen. De Indianen verlegden hun 

dorpen naar de handelsweg van de Bosnegers. De Trio’s haten de Bosnegers omdat die hen 

afzetten en ze die verantwoordelijk achtten voor de verspreiding van de hoestziekte. Aan de 

andere kant hadden zij hun ruilwaren nodig. 

Onderweg naar het volgende dorpje maken zij een kampje langs de Koeroeni maar vangen 

geen vis. 

28 jan. steken zij de Koeroeni over op een boomstam en bereiken het hoofddorp van Oajalé, 

een jonge bijzonder flinke en zeer vriendelijk man. Hier vangen zijn Indianen in minder dan 

drie uren 3 anjoemarqa’s en 5 brulapen, de laatste schieten zij met giftige pijlen met kamani. 

B.S. krijgt een anjoemara ten geschenke en de volgende dag komt een jongeman met een 

pakira (klein varken) thuis. Er is kennelijk veel wild en B.S. neemt 2 rustdagen. Ook Oajalé 

krijgt een bijl, een houwer en enkele katoentjes. 

31 jan. vertrekken zij reeds vroeg.Oajalé en zijn zoon Melitin komen mee.Oajalé wil bij 

Akakoe jachthonden opkopen ten behoeve van de Bosneger Body. Hij functionneert kennelijk 

als tussenhandelaar. 

1 febr. Onderweg naar het volgende dorp  moeten zij tot twee maal toe met houwers  en stok 

een gat graven tot wel 70 cm. diep om aan water te komen, ook in een verlaten dorp van Nelli. 

2 febr. passeren zij een lange rotsplaat van 90 m., de Malakka-teboe waarover in de regentijd 

een rivier stroomt. Zij stuiten op een jachtkamp van Nelli, maar ook dat is verlaten. Pas later 

arriveren zij op een opengekapt stuk grond waar Nelli een grote ronde hut aan het bouwen is.  

Nelli is zeer oud maar moet in zijn jonge jaren een bijzondere flinke man zijn geweest. Hij is 

zeer beminlijk en vertelt dat hij een broer is van wijlen Apikollo, die De Goeje (1907) nog 

ontmoet heeft. Hij begon over de heer De Goeje te spreken, die hij Toekoejene noemt en die 

hij zich nog goed herinneren kan. 

Dadelijk vraagt hij of Toekoejene nog leeft, en brengt onverwijld volop bananen en vis, het 

lievelingsvoedsel van De Goeje, waar hij voortdurend om vroeg. Hij vraagt geen enkele 

betaling. Later geeft B. S. hem een jachtmes, houwer en rode katoen in naam van de broeder 

van Toekoejene brara Sitahel ( = prof. Stahel). 
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3 febr.  Hij neemt hier een dag rust om op zijn gemak een kostgrondje te bestuderen, dat je 

vlak bij elk Trio-dorp vindt.  Hij noteert een dertigtal voedsel- en gebruiksgewassen met hun 

toepassingen en hoe ze bereid worden en noteert de volgende gewassen : 

1) bittere cassave; 2) gele bataten; 3) mapi; 4) yams; 5) mais; 6) bananen; 7) bacoven; 8) 

cayenne peper; 9) tajer; 10) gogomango; 11) suikerriet; 12) ananas; 13) papaja; 14) pompoen; 

15) papagodo; 16) pijlriet; 17) lammetjesboom; 18) kalebas); 19) katoenstruiken; 20) 

singrassi; 21) para- of toekannoten; 22) casjoe; 23) wilde cacaobomen; 24) nekoe; 25) 

boegroemakka; 26) man barklak bast; 27) mauritie palmen; 28) warimbo rapen; 29) kamina; 

30 sipo; 31) prasara bezem.   

4 febr. vertrekken ze om 8 uur voor hun laatste reis naar het dorp van Akakoe in het westen 

van de Sipaliwini. Maja, de schoonzoon van Nelli, gaat als gids mee nadat hij hem eerst heeft 

onderricht over de plichten van een goede gids, want Trio’s lopen zeer snel en storen zich 

weinig aan de reizigers die ze moeten begeleiden. 

6 febr. stuiten ze op het eerste grondje van Akakoe waarop alleen bananen zijn aangeplant. De 

Indianen kappen enkele trossen om mee tenemen en te roosteren. 

7 febr. komen zij aan bij de Sipaliwini. Hier eindigt de weg maar er zijn geen korjalen te 

bekennen, ook niet onder water. Maar Maja en Jalitpö springen onmiddellijk in het water en 

zwemmen naar de overkant en verdwijnen in het bos. Na een uur komen ze terug met 2 

schorskorjalen, elk voor 5 personen. Na een half uur zijn ze bij de aanlegplaats van Akakoe, 

200 meter verder binnen een zijkreek, Akame-oehoe. B. S. stuurt Maja en Pimlo om hem aan 

te kondigen. Akakoe ontvangt hem dan. Hij biedt hem en zijn groepje direct pepersaus en 

casavebrood aan. 

                                
 

Schorsboot met Trio-Indiaan.  Fotocollectie KIT. Opname Rombouts. 
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Akakoe is de man die met de Saloema’s heeft gevochten, waarover B. S. vaak heeft horen 

spreken. Dit is nu ongeveer 10 jaren geleden. 

De ruzie begon op het Trio-dorp Maisa, d.w.z. in het dorp, dat heden in de buurt van Maisa 

aan de Panama (Peunama)-rivier ligt. Men was het oneens over den verkoop van jachthonden 

en er ontstond een hevige ruzie. Toen besloot Akakoe zich eens flink te wreken op de 

Saloemas. Overal zocht hij de krachtigste en flinkste Trios bijeen, Sipoti stuurde 4 man, Nelli 

was erbij, ook Toenawakka de vader van Ojalé. Het Saloema-dorp, dat men wilde afstraffen, 

lag aan de Panama en wel daar, waar een grote zijrivier dus waarschijnlijk de Kaphoe zich 

daarmede vereenigt. Toen het donker was geworden en de bevolking in de hangmatten lag te 

slapen, overvielen ze het dorp, doodden 8 Saloemas, terwijl alleen een enkele Trio met name 

Josipa viel. De jachtbuit was een flink aantal jachthonden, alsmede 6 vrouwen en enkele 

kinderen. De buit werd onder de deelnemers verdeeld. Sipoti kreeg de vrouw Toeta met haar 

dochter Makaboela, die ik zelf nu precies een half jaar geleden op Sipoti’s dorp zag. Ook een 

van Akakoe’s vrouwen is afkomstig van dit Saloema-dorp. Volgens Akakoe zijn heden nog 2 

Trio-dorpen aan de bovenste Panama-rivier en wel Maisa en Majoewi. Deze dorpen zijn 

alleen vanuit Sipoti te bereiken, van hier gaat geen weg daar naar toe. 

Van Akakoe hoor ik, dat hij geen Trio, maar een Pianogotto is, een stam van krachtige groote 

indianen, die heden alleen nog ten Zuiden van de Trio’s aan de middenloop van de Rio 

Cumina wonen. Akakoe is een broer van Joeloe, dus ook een Pianogotto, die beiden aan de 

boven Paloemeu opgroeiden. 

Vroeger was er zoo werd mij ook in andere Triodorpen verteld, een nederzetting van 

Pianogottos aan de Koeroeni, ongeveer daar waar nu het dorp Nelli ligt. Deze Pianogottos 

zijn echter reeds lang geheel verdwenen, of ten gevolge van ziekte, van oorlog of van 

wegtrekken kon ik niet te weten komen. Waarschijnlijk zijn Akakoe en Joeloe van deze groep 

Pianogottos afkomstig. Ik vraag Akakoe waarom hij zijn broeder Joeloe had verlaten. Hij 

vertelt , dat een van zijn vrouwen een jongen kreeg, die de zoon was van Joeloe. Dit is Toeloe-

toeloe, die nu Akakoes dorp leeft. Akakoe was zeer verbolgen hierover en zorgde ervoor, dat 

iets dergelijks met een van Joeloes vrouwen gebeurde. De jongen, die geboren werd is 

Kauwate, een van de inwoners van Joeloe. Dit was de reden, dat de verstandhouding tusschen 

de beide broeders slecht werd en hij naar de Sipaliwini verhuisde. 

Het is wel opvallend, dat beide broers groot en corpulent zijn in tegenstelling met de kleine en 

iets tengere Trios. Ook is het typisch, dat én Joeloe en Akakoe nabij een riviertje zijn 

gevestigd, terwijl de meeste Triodorpen naast boschkreekjes liggen. De Pianogottos zijn 

namelijk, zooals de Oajanas, rivier Indianen, die aan bevaarbare rivieren plegen te wonen en 

corjalen hebben. De meeste Triodorpen bezitten geen corjalen. 

Met de schorscorjaal is men, zoo zei Akakoe, in twee dagen aan de monding van de Koetari, 

terwijl men naar den weg van Pike naar Alapité, welken ik op mijn laatste reis heb gevolgd, 

langs de Sipaliwini van hier 10 dagen te varen heeft. Dat klopt geheel met de ondervinding 

ten tijde van de grensexpeditie opgedaan. De corjalen, die voeding moesten brengen, hadden 

twintig dagen voor heen- en terugreis.         (aldus Baas Schmidt) 

 

De Trio’s woonde vroeger ook aan de zijrivieren Malawini en Kamani, waar veel wild is. Het 

woord kamani betekent ook “veel wild”, maar ook “met oerali vergiftigde pijlpunt”. Deze 

rivieren werden uiteindelijk verlaten omdat ze te afgelegen lagen uit handelsoogpunt.  

B. S. besluit om 11 februari te vertrekken en vraagt Akakoe hem met schorskorjalen naar het 

einde van de Sipaliwini te brengen. Maar Akakoe zegt dat dat veel te ver is voor zijn korjalen. 

Deze zouden te veel schade leiden door de scherpe stenen in de ondiepe kreek.  Maar ook B. 

S.’s eigen dragers hebben bezwaar tegen de tocht, die van het einde van de Sipaliwini langs 

de Vier Gebroeders recht naar de Paroe zou leiden, zoals B. S. door zijn opdrachtgever gelast 

was. Ze weigeren over de grote savanne te lopen over een nog onbekende weg, en dan vanaf 
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hier misschien wel twee en halve week geen enkel dorp tegen te komen. Er blijft B. S. niets 

anders over dezelfde weg terug te keren.  

11 febr. neemt B. S. afscheid van Akakoe en geeft hem de gebruikelijke geschenken. Behalve 

zijn dragers  komen ook nog Toeloetoeloe en zijn vrouw, en verder Waikala en Alomepö mee. 

Ze nemen nog een dag rust in het tweede dorp van Akakoe en genieten daar volop van het 

daar groeiende suikerriet en lekkere bananen. 

13 febr. begint de terugtocht. 

17 febr. overnachten zij in het eerste dorp van Nelli en nemen vandaar de directe weg naar het 

oosten, naar het dorp van Letipö, waar zij 20 febuari arriveren. Hier blijven ze een dag om 

cassavebroden te bakken. 

22 febr. zijn ze terug in Piké waar ze ook Letipö en zijn mannen aantreffen. Piké vertelt hem 

dat zowel Omalé als ook Sipoti, de beide kapiteins die hij kende van een vorige tocht, 

overleden zijn, als ook kapitein Alapité, wiens sterven hij toen zelf heeft meegemaakt. Piké 

probeert hem nog over te halen vrede te sluiten met de Saloema’s in het zuiden, met wie ze 

vroeger in vrede leefden. Ze hadden met hen zulke mooie dansversierselen  en vlechtwerk 

uitgewisseld en betreurden het zeer dat een einde was gekomen aan hun vriendschap. Ook de 

Bosnegers wagen het niet meer naar de Saloema’s te gaan. Volgens Piké was B. S. de enige 

die als neutrale figuur en vreemdeling kon proberen het contact en de goede betrekkingen te 

herstellen. Maar B. S. kan dat alleen doen met goedvinden van zijn opdrachtgever. Bovendien 

vermoedde hij dat verbolgenheid bij de Saloema’s niet de hoofdreden was dat het contact 

tussen de Trio’s en de Bosnegers niet meer hersteld was. Maar dat het aan de Moekambeiros 

lag, een gemengd ras aan de middenloop van de Trombetas en de Cuminá, die uit 

handelsoverwegingen hun best doen om deze voor hen gunstige toestand te handhaven.sw 

 

 

 

 

 

Tocht naar het oostelijk deel van het woongebied van de Trio’s rond het brongebied van de 

Sitharé en aan de bovenloop van de Oost-Paroe.  

 

Inleiding. 

Baas Schmidt bezoekt de volgende dorpen ten oosten van de Kantani of Pico Ricardo Franco 

zoals deze op de kaart staat: 

Malasoeane; Takajana; Maliti; Pantakoe; Amengai; Kalaliman; Siglai; Moelamakpan (Oajana 

dorp); Nawinawi. 

Zie kaart  ‘ Eerste reis……’ elders op deze site. 

23 febr. neemt B. S. afscheid van Piké. Als gidsen neemt hij 2 Trio’s van Letipö mee, Sjoewi 

en zijn broer Masili, om hem de weg te wijzen. Ze bereiken de eerste dag de geweldige 

granietkegel van de Kantani, waar zij een kampje bouwen en een dag lang schuilen tegen de 

zware regens, om beter weer af te wachten. 

Er gebeurt eigenlijk weinig enerverends tijdens dit laatste gedeelte van de reis, behalve dat B. 

S. tot twee maal toe in het begin al verdwaalt..Toch verwonderlijk in zo’n wijds overzichtelijk 

en open landschap als het savannegebied met golvende heuvels en brede wijde dalen. 

25 febr. De eerste dag blijft hij wat achter bij de groep om wat foto’s te nemenn en wat 

plantjes te verzamelen. 

Maar zoals de gewoonte is bij Trio’s, wachten zij niet op achterblijvers en verwachten dat 

iedereen zijn eigen weg vindt. De bodem is wel stenig en voert soms over grote granietplaten 

waarop sporen niet te volgen zijn. Zonder eten dwaalt B. S.  de hele dag rond op de wijde 

savanne en zet zich tegen de avond van louter ellende maar onder een savanneboompje neer. 
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De andere ochtend hoort hij gelukkig (vanuit het zuid-oosten) een paar bamboe-fluiten en lost 

een schot en loopt in de richting van het geluid. Na anderhalf uur ontmoeten zij elkaar en 

Painawari brengt hem water en in olie gebakken bananen die hij zich smaken laat. 

Samen lopen zij naar de Moeneime-kreek waar zijn dragers overnacht hadden. Deze is hier 

vrij breed en diep, loopt midden door de savanne en is omringd door bomen. In de laagtes 

staan overal Maurisie-palmen rond kommen, die in de regentijd meertjes vormen waar veel 

doksen (eenden) en reigers in voorkomen. Hij schiet hier twee eenden. 

27 febr. beklimmen zij de Anakoeni-teboe, een lange weinig stijle rotsmassa. 

28 febr. bereiken zij Malasoeane, waar zij slechts 2 gezinnen aantreffen van Peloesité en 

Aloekoelima en hun vrouwen. De anderen zijn blijkbaar in het oude dorp. 

1 maart vertrekken zijn dragers pas om half 10 en nemen kort daarna een bad in een kreek die 

zij tegenkomen. B. S. besluit daarom met Siliwé door te lopen en vraagt nog aan de baders of 

de weg zich splitst. Nee dus. Na een uur komen zij op een kale granietrots waar zij 2 uur 

tevergeefs op de dragers wachten.Het begint te regenen. Zij keren terug en bereiken voor 

donker een klein boskampje, waar zij schuilen -maar toch met een nat pak- en zonder water de 

nacht doorbrengen. De volgende morgen treffen zij hun Indianen aan ongeveer op de plaats 

waar zij hen verlaten hadden. Zij lopen nu weer over de savanne en zien in de verte een 

vlakke berg en Jalitpö zegt dat zij er dwars overheen moeten. Half één staan zij aan de voet en 

na een uur klimmen op de top, die vlak blijkt te zijn en begroeid is met laag gras –

waarschijnlijk een relict van een vroegere peneplain of vereveningsvlakte uit een vroegere 

eerdere fase van savanne-vorming in het Paroe-savanne-gebied. Ze lopen er overheen en 

bereiken nog voor donker het dorp Takajana waar zij in haast kamp maken. Pas de volgende 

ochtend maken zij hun opwachting bij kapitein Takajana en B. S. biedt hem de gebruikelijke 

geschenken aan. Voor de aangeboden cassave-broden moet B. S. betalen, wat meestal niet de 

gewoonte is. 

6 maart. Na Takajana trekken zij in zuidelijke richting naar het dorp Pantakoe, van waaruit de 

langste savanna-passi over de grote savanne in ZW-richting leidt naar het dorp Sipoti en de 

beide dorpen Majoewi en Maisa aan de Panama-kreek. De bevolking van Pantakoe blijkt ziek 

en hoest ononderbroken zwaar. 

7 maart. Ook het volgende dorp Amengai ziet er verwaarloosd uit en overal groeit  onkruid en 

daken zijn lek. Amengai staat op het punt het dorp te verlaten om tijdelijk bij Takajana te 

gaan wonen en van daaruit een nieuw dorp te gaan bouwen. 

                        Trio vrouw in gedachten verzonken. 

Uit:  ‘Drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen’. 

 

9 maart. Het meest ernstige voorval en ongeluk overkomt de groep op het volgende traject. Ze 

zijn net de Pakaloa, een zijkreek van de Sitharé overgestoken en Jalitpö en B. S. lopen wat 

vooruit. Maar opeens horen zij geroep achter zich. Pimlo, de zoon van Taljapo, die vanaf het 
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begin van de reis bij hem was,  blijkt door een zeer giftige Makka-slang gebeten te zijn. B. S. 

maakt meteen een zeer diepe snee door de plaats van de beet en smeert de wond vol met 

kristallen van kaliumpermanganaat. De arme jongen moest daar verder mee lopen door 

zwampen, kreken en over rotsen. 

10 maart. Het volgende dorp Kalaliman blijkt verlaten te zijn, dus gaan ze maar verder.  In 

een onweersbui bereiken zij het dorp van kapitein Siglai, die een zeer onvriendelijk heerschap 

blijkt te zijn, en bijvoorbeeld weigert B. S. een slaapplaats aan te bieden. Simoelé, één van 

zijn dragers biedt B. S. dan zijn eigen slaaphut aan en gaat zelf in de grote ronde hut slapen. 

11 maart. Rond 2 uur bereiken zij het Oajana-dorp Moelamakpan aan de Oost-Paroe, waar B. 

S. al tijdens zijn eerste reis was. Pimlo heeft zich tot hier toe voortgesleept maar zijn wond is 

groter  geworden  en B. S. ziet zich gedwongen hem en zijn vader hier achter te laten. Het is 

een wonder dat hij het tot nu toe uitgehouden heeft, want meestal sterven slachtoffers van een 

makka-slangenbeet binnen een half uur na de beet als hij onbehandeld blijft. En B. S. heeft 

hoop dat nu hij het 2 dagen heeft uitgehouden, hij het wel zal overleven. 

Kapitein Alipé blijkt niet thuis. Zij treffen alleen zijn schoonzoon met een oude vrouw aan. 

Alipé blijkt net de dag tevoren vertrokken met de rest van het dorp naar hun jachtgebied aan 

de Matawale – kreek ter voorbereiding van een grote makalé of wespenproeffeest dat hij wil 

aanrichten. Zij vinden slechts een klein half lek bootje waarmee B. S. Painawari, Taljapo 

Siliwé en de Trio Jakalawa naar het dorp Edikaimani stroomafwaarts stuurt om bij kapitein 

Toeloesimé korjalen te halen. 

15 maart komen zij met 2 goede korjalen, die Toeloesimé ze geleend heeft, terug.  

17 maart bereiken zij de granietberg Indinai-teboe. Aan de voet daarvan bouwen zij een 

kampje. B. S. gaat met 3 Indianen naar het Triodorp Nawinawi. Zij lopen langs een pad dat de 

Otala-kreek volgt. Nawinawi is een nieuw dorp aan het bouwen, omdat er net een influenza-

epidemie geheerst heeft in het oude dorp. 16 van de inwoners zijn hierdoor overleden. Op het 

ogenblik schijnt de gezondheidstoestand echter niet slecht. Zij overnachten er en keren de 

volgende ochtend terug. 

 

Landingsplaats 

Uit: Riviere,P  Marriage among the Trio. 

 

19 maart vertrekken zij stroomopwaarts.  Door de zware regens zijn ze pas 22 maart bij 

Joeloe, die hij gezond en wel aantreft en die de Nederlandse vlag hijst, die hij bij zijn 
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inauguratie gekregen heeft en zegt: vliegt er weer eens een vliegtuig langs, dan zal hij de vlag 

ook hijsen als teken dat hij Surinaams bestuursambtenaar is. 

24 maart neemt hij afscheid van Joeloe.  

 

De afvaart. 

Het duurt deze keer 8 dagen voor zij terug zijn in Simison, omdat de rivier hoog is. De zware 

watervallen zijn zeer gevaarlijk. Op de Langa Soela is hun boot bijna vol gelopen. Later 

moeten zij zelfs 2 dagen wachten tot het water gedaald is. En in de Granwatrapassi is het 

totaal onmogelijk de rivier af te zakken en moeten zij de boten daar met een touw over de 

heuvels trekken. 

1 april zijn ze op de Tapanahoni, Tapanani zoals de Oajana’s zeggen. Zijn Oajana-gidsen 

blijven hier. Ze zijn moe en willen niet verder. 3 andere Indianen Itibi, Panasikaptë en Pojé 

zijn echter bereid hem naar Granbori te brengen. Zelfs nadat hij gezegd had, dat hij geen 

ruilmiddelen meer had om ze te betalen. Wel zou hij ze uit de stad geschenken sturen.  

5 april vertrekken ze van Jakalawa en zijn 5 dagen later in Granbori, na een reeks zware 

vallen te zijn gepasseerd met dit hoog water. Hij vraagt kapitein Felanti hem 2 mannen te 

geven die hem naar Albina kunnen brengen.  Al zijn ruilmiddelen, vracht en 5 blikken voedsel 

zijn op. 2 mannen melden zich aan, maar vragen zo’n hoge prijs, wel fl. 50,= alleen voor het 

vervoer van zijn persoon, dat hij de 3 Oajana’s vraagt of zij wellicht zin hebben hem naar 

Albina te brengen, waartoe zij zich dadelijk bereid verklaren zonder daarvoor zelfs betaling te 

vragen.  

12 april vertrekken zij en 17 april zijn zij in Albina, waar hij in de gelegenheid is zijn trouwe 

Indianen ruilmiddelen te geven. Hij laat ze zelf in de winkel uitzoeken wat ze willen hebben. 

21 april is hij terug in Paramaribo. 

 

 

 

Nawoord.  

Belangrijkste resultaten van Baas Schmidt van Gansee’s drie tochten naar de Bovenlandse 

Indianen in 1940-1942 zijn geweest de volgende: 

1. De geruchten over een zogenaamde Indiaanse oorlog, die in het verleden in de 

Bovenlanden zou hebben gewoed, en die tot de kust waren doorgedrongen, berusten 

op waarheid. In zekere zin waren die een belangrijke reden om Baas Schmidt uit te 

zenden. 

In eerste instantie bleek een totaal uit de hand gelopen ruzie over de ruil van een hond 

in het triodorp Maisa aan de Panama-rivier in Brazilië de aanleiding, waarop als 

wraakoefening vervolgens een nachtelijke overval op een stroomafwaarts gelegen 

Saloema nabuurdorp werd gepleegd. Bij die overval sneuvelden wel 8 Saloema’s en 1 

Trio kwam om, maar er werden ook een aantal vrouwen geroofd en jachthonden 

meegevoerd. Sindsdien waren de goede handelsbetrekkingen die zij meer dan 100 jaar 

met hun buren gekoesterd hadden en vooral hogelijk op prijs stelden vanwege de 

prachtige en kunstzinnige producten die de Saloema’s vervaardigden, totaal 

verbroken. 10 jaar later hadden zij daar nog spijt van. Elk contact met hun nabuurstam 

was verloren gegaan.  En ook de Bosnegers  bezochten de Saloema’s niet meer op hun 

handelstochten.Vele  dorpshoofden die B. S. bezocht drongen er dan ook op aan, dat 

hij als enige buitenstaander in het conflict het kon wagen de goede betrekkingen te 

herstellen. 

 Baas Schmidt verklaarde zich daartoe onmachtig, ook omdat het niet in zijn opdracht 

 zat. Anderszins dacht hij dat ondertussen  ook wel andere factoren van invloed zijn 
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 geweest omdat bijvoorbeeld de Mokambeiros, een mengras meer benedenstrooms in 

 het Zuiden, wel de voor hen voordelige handelspositie overgenomen zouden hebben. 

2. De algemene gezondheidstoestand van de mensen in de dorpen die hij bezocht was 

slecht. Zowel de Oajana’s als de Trio’s werden geteisterd door de zgn. hoestziekte of 

T.B.C., maar ook door andere epidemieën als influenza. Door hun nodige 

handelscontacten met de Bosnegers kwamen zij met deze ziektes in aanraking. De 

Oajana’s hadden er nog extra veel last van omdat zij uitgebreide makale- of 

wespenproeffeesten aanrichtten. Dit zijn een soort initiatiefeesten waarbij ook de 

buurdorpen uit de verre omtrek uitgenodigd werden en waarbij grote hoeveelheden 

van hun geliefde drank kasiri of sjakalo gedronken werden. Dit is een alcoholische 

drank die aan het gisten is gebracht door er uitgebreid in te spugen en er 

voorgekauwde cassave aan toe te voegen om het gistingsproces te bevorderen. De 

bevolking nam door dit proces al decenniën lang af door vele sterfgevallen. 

 

Zie bijlage  

 

Om gezondheidsredenen hadden zij zich in de loop der tijden wel steeds meer 

teruggetrokken op het drogere Zuiden rond de savannes. 

 Uit verspreide slijpgroefvondsten op rotspartijen in watervallen en petropetroglyphen 

 (rotstekeningen) in bijna alle Surinaamse rivieren tot in het midden van Suriname (ook 

 in het westen langs de Corantijn) blijkt dat de Indianen vroeger in een veel wijder 

 verspreidingsgebied moeten hebben gewoond. 

3. Het meest opmerkelijke feit is dat B. S. 16 van de 20 Oajana-dorpen  en 20 van de 25 

Trio-dorpen heeft bezocht, alle inwoners heeft geteld en hun namen genoteerd, ook 

van dorpen die hij niet kon bereiken. In dat geval heeft hij de informatie uit 

buurdorpen verkregen of heeft hij het aantal inwoners geschat op grond van de 

aantallen die hij bij aanliggende dorpen had aangetroffen. Baas Schmidt is zo 

gekomen op een totaal van 358 Oajana’s en 687 Trio’s. Die aantallen stammen 

overeen met de schattingen van de Goeje van 30 jaar daarvoor in 1907. Hij kwam op 

globale aantallen van 400 en 800  inwoners uit. 

 Sindsdien moet het bevolkingsaantal toch ook nog achteruit zijn gegaan in 1940-1942. 

 Opdrachtgever prof. Stahel vond ook nog bijzonder dat B. S. vaak een tweede naam 

 van een dorp te weten was gekomen, die Indianen meestal niet aan buitenstaanders 

 vertellen. 

4.   Duidelijk is wel geworden dat de Trio’s na het conflict met de Saloema’s anno 1942, 

 alleen nog in contact stonden met hun buurstam, de Oajana’s en de Djoeka’s of 

 Bosnegers. Ook de buurstam, de Pianogotto’s die tot in de jaren dertig nog in het 

 Sipaliwini- en Coeroenigebied  dorpen moeten hebben gehad, was op twee 

 hoofdmannen van de dorpen Akakoe en Joeloe na geheel uit het gebied verdwenen en 

 zeiden de Trio’s niets meer. 

 Maar in 1928 trof generaal Rondon op zijn grote grensexpeditie naar het Toemak 

 Hoemak gebergte ze nog in grote getale aan langs de middenloop van de rivier 

 Cuminá in het Zuiden.  

 De Oajana’s onderhielden in 1942 nog goede contacten met de Trio’s in het Westen, 

 maar ook met hun buurstammen de Oajapi’s in het Oosten, de Aparai’s in het Zuiden 

 en met de Bosnegers en Emerillons in het Noorden. 
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Tenslotte 

 

    LODEWIJK SCHMIDT VAN GANSEE 

 

Het is duidelijk dat Lodewijk Schmidt van Gansee in onze ogen een 

groot man is geweest en een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

openlegging van het Binnenland van Suriname. 

Eigenlijk zou zijn oorspronkelijk Verslag van 3 reizen naar de 

Bovenlandse Indianen opnieuw uitgegeven moeten worden, zodat 

de lezer direct uit de eerste hand van zijn wetenswaardigheden 

kennis kan nemen. 

Om met de woorden van Pajé, de Djoeka van Drietabbetje te 

spreken: “Men had het moeten filmen”. 
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