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Verslag van de tweede reis naar de Paroe-savanne van Baas Schmidt van Gansee.  

23 juni-23 september 1941 

Samenvatting F. H. F. Oldenburger 

 

Inleiding 

De tweede reis voert naar het meest zuidelijke deel van het woongebied van de Trios in de 

Bovenlanden, naar de dorpen die ten zuiden van de Sipaliwini, de Koesalé kreek en de 

Malapi- rivier in Brazilië liggen. 

 

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. 

 

 

Hij passeert onderweg de volgende dorpen aan de rivieren de Tapanahoni en de Paloemeu, 

Apetina en Atjapé (Oajana-dorpen) en aan het eindpunt van zijn reis en tevens het beginpunt 

van zijn voetreis de Bovenlanden in, het Trio-dorp Joeloe. Over land trekt hij te voet vanaf 

Joeloe naar Piké, Jetité, Toelapi, Toeholi, Malipai, Alapité, Palenkapo, Omoelé, Sipoti, 

Sisilita,  Jawakengi, aan de Koesalé-kreek en Malapi-rivier gelegen, en Majoewi en Maisa 

aan de Panama kreek. Een kaartje is bij het verslag van de eerste reis opgenomen. De cursief 

geschreven plaatsen zijn niet meer bewoond of niet door hem bezocht, maar Baas Schmidt 

vermeldde wel hun inwonertal op basis van ontvangen informatie. 

 

De aanloop  

23 juni vertrekt hij per zeeboot van Paramaribo naar de Marowijne. Na zijn aankomst te 

Albina werft hij als hoofdman de ervaren Bosneger Pajé, die we reeds tegengekomen zijn 

tijdens zijn eerste reis. Granman Amatodja van Drietabbetje had hem naar Baas Schmidt 

gezonden, naar Moelamakpan, om hem op zijn terugreis te begeleiden. Pajé wordt dan 

vergezeld door zijn zoon Bajoekoe en zijn zwager Apikoetoe. 

 

De Opvaart 

29 juni vertrekken zij van Albina.  

5 juli arriveren zij in Drietabbetje, waar zij 3 dagen verblijven om de Bosnegers in staat te 

stellen cassavekoeken voor de reis klaar te maken. In het Oajana dorp Atjapé boven de 

Koemaroe-soela, niet ver van de monding van de Paloemen, werft hij Oajana Kanalampoe als 

gids  en tolk. De Bosnegers noemen hem Edi. In het dorp Apetina ruilen zij hun grote boot 

tegen 2 kleine Indiaanse korjalen, die meer geschikt zijn om de vele zware vallen in de 

Boven-Paloemeu te passeren. Van hieruit komen ook 7 Oajana’s met hun mee, die van plan 

zijn van Joeloe uit door te trekken naar Oostelijke Paroe, om daar jachthonden in te ruilen 

tegen houwers, katoen, kralen etc. Zij horen van hen dat drie dagen  eerder ook 8 Bosnegers 

in vier korjalen onder leiding van Agena met ruilhandel onderweg zijn vanuit het 

Bosnegerdorp Piketi. Ze zijn bang dat Baas Schmidt de markt voor hen zal bederven; vandaar 

hun haast om vóór hem bij de Indianen aan te komen. 

24 juli arriveren zij in Joeloe, het laatste Indianendorp aan de Paloemeu. Daar ontmoet hij zijn 

oude vriend Joeloe, diens zoon Kauwaté, door de Bosnegers Jankie genoemd, en de Trio 

Pakoti. 
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        Uit Drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen 

 

De volgende dag wordt besteed aan besprekingen met Joeloe. B.S. informeert naar de wilde 

Indianen, de Oajarekoeles, die aan de Boven-Makroetoe -een zij-kreek van de Paloemeu- 

moeten wonen. Zij kennen hen zeer goed, maar de naam Wama’s, door admiraal Kaijser 

genoemd, is hen totaal onbekend en klinkt ze vreemd in de oren. Kaijser ontmoette hen tijdens 

de derde grensexpeditie in 1937. Joeloe vertelt hem het jachtverhaal van vier mannen uit zijn 

dorp die vier à vijf jaar geleden op de kwatta-apen jacht gingen maken aan de Boven-

Makroetoe. Hun namen waren Simoelé, Alipé, Pakoti en Soeli. Zij vertrokken vanuit hun 

kampje in vier verschillende richtingen, want op Kwatta-apen jaagt men in zijn ééntje omdat 

men met giftige pijlpunten schiet. Toen zij zich verdeeld hadden, imiteerde Simoulé het 

Kwatta-apengeluid en kreeg spoedig antwoord. Hij liep in die richting, maar toen bleken het 

Oajarekoeles te zijn, die hem vastgrepen om hem mee te nemen. Op zijn hulpgeroep snelden 

zijn jachtgenoten hem te hulp en joegen de Oajarekoeles op de vlucht. Zij achtervolgden hen 

nog wel, maar toen zij op hun kampje stootten, bleek dat in alle haast door de vrouwen 

ontruimd te zijn.  

Volgens Joeloe leggen de Oajarekoeles geen kostgrondjes aan, maar ze bezoeken wel zo af en 

toe de verlaten kostgrondjes van de Trios om achter gebleven veldvruchten weg te halen. Ze 

eten wortelknollen van een Paloeloe-achtig plantje, dat in de bergen groeit. Volgens hem zijn 

de Oajarekoeles wel een soort Trios. 

Verder vertelt Joeloe dat hij nog tal van Indiaanse stammen kent, waarvan hij de naam noemt, 

zonder aan te geven waar ze wonen. De namen van de stammen zijn: Pianogotto; Patakasjana; 

Penkoefoesjana; Sikalijana; Saloema; Sikijana; Maipoelisjana; Nedlesjana; Okomojana; 
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Toenajana; Kaikoesijana; Amalisjana; Kapoeasjana; Koejakesjana. Negen van deze veertien 

stammen werden dertig jaren eerder ook door De Goeje genoemd. 

Dergelijke namenlijstjes werden ook door latere onderzoekers genoemd: Frikel (1960); 

Findlay (1961); Rivière (1968); Carlin (1996) en het ACT / Amazon Conservation Team 

(1999-2000). 

Joeloe is handelaar in honden en fungeert als dépot voor passerende Bosnegers, die ruilhandel 

bij hem achterlaten, als zij geen zin hebben in lange tochten. 

Trio-dorpen in het algemeen bestaan drie tot zes jaar en worden dan verplaatst, alleen al 

vanwege het onvruchtbaar worden van de kostgrondjes na verloop van tijd òf vanwege een 

invasie van parasolmieren òf doordat de kapitein bijvoorbeeld overlijdt. Maar Joeloe ligt op 

zo’n strategisch goed punt vanuit handels-oogpunt dat het meer permanent bewoond wordt. 

Joeloe is zich daar maar al te zeer van bewust en vraagt Baas Schmidt dan ook te bemiddelen 

bij het gouvernement hem officieel tot kapitein te benoemen en hem ook te voorzien van een 

Nederlandse vlag, die hij zal hijsen als bijvoorbeeld een vliegtuig overvliegt.    

Joeloe handelt niet alleen in honden, maar bezorgt baas Schmidt ook drie dragers, die hij uit 

het dorp Jetité laat komen, dat aan de andere kant van de grens ligt. Ze heten Nameti, Pai en 

Jetité. 

 

De landtocht 

27 juli vertrekt Baas Schmidt met drie Trio-Indianen, drie Bosnegers en met Edi, de Oajana. 

Zij reizen naar Piké over de grens (het vroegere Koelawaka van de eerste reis). Piké heeft 

intussen zijn vader Koelawaka opgevolgd. Het dorp Piké ligt middenin het oerbos, maar is 

misschien wel het oude dorp Langoe van de voormalige expedities uit het begin van de 20
ste

 

eeuw waar De Goeie in 1904 en 1907 langs is gekomen, maar sindsdien misschien al zes tot 

acht keer van naam veranderd is met elke nieuwe hoofdman, maar nog steeds op kaarten staat 

aangegeven als Langoe. Rivieren, bergen, en kreken behouden overigens wel altijd hun naam. 

30 juli arriveren zij in Piké. In het dorp treffen zij alleen kapitein Piké aan, twee vrouwen en 

drie jongens. De rest van de inwoners is op jacht en bevinden zich in een ver boskamp. De 

drie Indiaanse dragers die ze uit Joeloe hebben meegenomen willen niet meer verder, ze 

willen terug naar huis. Gelukkig blijkt kapitein Piké in ruil voor een behoorlijk geschenk 

direct bereid zijn mannen uit het verre dorp terug te roepen om plaatsvervangende dragers te 

bezorgen. Hij stuurt meteen een jongen weg om zijn mannen terug te halen. 

De volgende morgen rondstruinend door het dorp maakt B. S. een praatje met Piké, die hem 

vertelt dat ongeveer twee jaar daarvoor een groot vliegtuig boven hun dorp verscheen, tot 

grote consternatie van alle vrouwen en kinderen die luid ‘aloema aloema’ roepend zich in het 

bos probeerden te verbergen. Piké vernam later dat het vliegtuig tevergeefs geprobeerd had  

ergens op de grote savanne te landen. Het moet het KLM-vliegtuig de Snip geweest zijn, dat 

inderdaad in 1939 op geringe hoogte over Piké’s dorp is gevlogen. De Indianen noemen een 

vliegtuig ‘panakiri kanawa’ dat ‘korjaal van de blanken’ betekent. 

Op de derde dag zit hij met zijn Djoeka-gids Pajé uit Drietabbetje bij Piké.  Piké valt uit tegen 

Pajé en beschuldigt de Bosnegers er van  de overbrengers van de hoestziekte te zijn, die 

honderden van zijn stamgenoten doet sterven. Maar de Bosnegers blijven gewoon ongevraagd 

komen zonder dat het hen in het minst interesseert. Om half 10 staat hij op en zegt “ze 

komen!”. In de verte klinkt het geluid van ‘barklakhoorns’. Dat zijn hoorns van de bastrepen 

van de barklakboom, die spiraalvormig worden opgerold. Ze zijn 20-40 cm. Lang en geven 

daarom verschillende tonen. De twee overgebleven jongens gaan zich meteen van boven tot 

onder rood verven met koesoewe-verf en voeren een verwoede krijgsdans uit met bamboe-

speren bovenop een 1,5 m. brede plank, die over een diepe put gelegd is op het dorpsplein. 

Dat klinkt als een drum en de terugkerende Indianen antwoorden op hun basthoorns. Piké zet 

zich op een bankje uit de hut, op enige afstand van de jongens en heeft enkele grote sigaretten 



 4 

gewikkeld in papier-dunne ingipipa bastplaten te voorschijn gehaald. Ze wachten de komst 

van de mannen en vrouwen uit het bos af.  

 
 

Krukje, makiti 

Cultuur: Saloema’s, Trio’s 

Geografie: Zuid-Suriname 

KIT Tropenmuseum, inv. Nr. 403-105 

Hout 

42x21,5x19 cm 

Uit Arnold Wentholt: In kaart gebracht met kapmes en kompas. Publ.: De Goeje 1910 

 

Vervolgens speelt zich een geweldige welkomst-ceremonie af, waarbij alle jachtbuit en 

meegebracht voedsel over de mensen wordt verdeeld, cassave-brood wordt gegeten en  

overvloedig kasiri wordt gedronken. Piké berookt vervolgens één voor één al de hem 

passerende mannen met rook uit zijn opgestoken sigaretten. Pajé zegt achteraf zeer voldaan te 

zijn en vertrouwelijk tegen Baas Schmidt: “men had het moeten filmen”. Om negen uur ’s 

avonds, als het al lang donker is geworden, begint het feest opnieuw. Maar Baas Schmidt 

heeft inmiddels zijn hangmat opgezocht. Het feest duurt nog voort tot 1 uur in de nacht. 

1 augustus. Vertrek vanuit Piké met hun nieuwe dragers Sipalé, Entomö, Kajo, Jalipé en 

Sjoesoekoe. Klaar voor hun grote tocht naar het zuiden. 

Piké ligt op een kruispunt van drie wegen, die zuid-, west- en oostwaarts voeren en er is een 

oude route die naar het noorden leidt, naar de bronnen van de Tapanahoni, die niet meer 

gebruikt wordt omdat daar geen Indianen meer wonen. Er ligt daar nog een dorpje Toelapé, 

maar Baas Schmidt heeft dat niet bezocht. Ze kiezen de weg naar het Zuiden, passeren 

Toeholi (dat in het bos ligt) waar geen mens te vinden is, kennelijk zijn allen op jacht. Ze 

schieten een pakira, een klein wild varken, die dadelijk in stukken wordt gesneden en 

verdeeld wordt, en beginnen de lange tocht naar het Zuiden. Ze crossen kreken, passeren 

kleine en grote savannes met Maurisie-palmen in de laagten. Ze passeren grenspaal 17, komen 
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aan de Koeini-kreek, en steken een grote savanne over, wellicht de Palaime-savanne, want ze 

crossen ook een kreek met die naam. 

5 augustus komen zij langs het oude grondje van het verlaten dorp Malipai en stoten op de 

Sipaliwini-rivier, die hier al vrij breed is. De Indianen zeggen dat zij bij hoog water van 

boomstammen vlotten maken om zo de rivier over te steken. 

6 augustus kruisen zij ook een stuk van de grote Paroe-savanne, die de Indianen 

‘Diapokoimapé noemen, wat “land vol stenen” betekent. Ze steken de Mopetoempé-kreek 

over, waarschijnlijk de zuidelijke tak, van de Sipaliwini-rivier, die geheel open door de 

savanne stroomt. Ze laten het verlaten dorp Palenkapo rechts liggen. De kapitein is van hieruit 

verhuisd naar het dorp Omoelé. Ze komen de twee eerder genoemde Bosnegers Agena en 

Boschoe tegen met negen honden. Dat was kennelijk op de terugweg van hun handelstocht, 

waarbij ze angstvallig Baas Schmidt poogden vóór te bliven uit vrees dat hij hun handel zou 

bederven. De twee Trio’s die zij bij zich hebben, dragen in hun moetétes (draagkorven) hun 

bagage. Waar Indianen beschikbaar zijn, dragen Bosnegers niets, behalve hun geweren. Dit 

geldt trouwens ook voor Baas Schmidt’s eigen mensen. Ook voor het wild moeten de 

Indianen meestal zorgen. Tegen de middag verlaten zij het Sipaliwini-gebied en komen in het 

Malapi-dal op Braziliaans grondgebied. Tegen 4 uur arriveren zij in het dorp Alapité. Het 

dorp ziet er verwaarloosd uit, de hutten zijn vervallen en onkruid slaat overal overvloedig op. 

De zes mannen en zes vrouwen en kinderen hebben bijna allen  koorts en hoesten en spugen. 

Alapité, de kapitein is zwaar ziek en zegt dat alle ellende en misère  aan de Bosnegers te 

wijten is, die zij de toegang tot hun dorp niet kunnen weigeren, omdat zij geweren hebben 

waar zij niet tegen op kunnen. 

7 augustus blijft Baas Schmidt in Alapité. De twee Trio’s Kojo en Entomö hebben zere voeten 

en kunnen niet verder. Alapité geeft Baas Schmidt voor hen in de plaats zijn zoon Apoeka en 

schoonzoon Anoka als dragers mee. Alapité vertelt hem ook het verhaal, dat enkele jaren 

geleden hier een vliegtuig kwam overvliegen dat papiertjes uitstrooide en dat later  drie 

blanken te voet hun dorp bezochten, waaronder Lomboisi (dokter Rombouts) om van hieruit 

de grote granietkoepel van de Pemma-teboe te beklimmen, die midden op de savanne ligt, op 

de grens van Suriname en Brazilië. Het gaat hier waarschijnlijk om de zogenaamde 

Doktersberg, die voorkomt in Op zoek naar de Zuidgrens (1939) zo is genoemd.  

 

                . 
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8 augustus. Via een pad langs de Koesale-kreek komen ze aan de rivier de Malapi. Bij de 

samenvloeiing hadden de Brazilianen van de grenscommissie in 1935 hun basiskamp. 

Hiervan is niets meer te bekennen, wel flessen en lege blikjes. Via boomstammen komen ze 

dan met droge voeten over beide kreken heen. Aan de overkant stoten zij op het dorp van 

Omoelé, die hen hartelijk begroet en hun pepersaus met heerlijk mals vlees van de waterhaas 

aanbiedt. Ook de oude Palenkapo, de vroegere kapitein van het verlaten dorp in het 

Sipaliwini-gebied treffen ze hier aan. 

9 augustus vertrekken ze al vroeg. Tegen de middag, onderweg naar het dorp Sipoti 

ontmoeten zij de Trio Apetoe, die terugkeert van de jacht met een net geschoten kami-kami. 

Hij leidt hen naar zijn dorp Sipoti. Hij roept luidt, op enige afstand van het dorp, om hun 

komst aan te kondigen. Daarop krijgt hij antwoord, maar bij hun binnentreden blijken de 

meeste mensen op de vlucht te zijn en zien zij nog twee vrouwen het bos in rennen. Ook de 

oude kapitein begroet hem vreesachtig en schudt hem langdurig de hand, blijkbaar om hem 

gunstig te stemmen. Later vertelt Sipoti hem dat ze bang waren dat er nog meer mensen in 

aantocht waren. 

Het dorp is in goede staat, alleen wordt hier weinig gebruik gemaakt van de bezem, in 

tegenstelling tot de dorpen van de Oajana’s.  

Hij treft in het dorp ook een oude bekende aan, de Trio Jawaimpé, die hem dikwijls bezocht 

heeft in het hoofdmagazijn van de Eerste Grensexpeditie (1935-’36) aan de beneden-Koetari, 

en daar nog goede herinneringen aan bewaart. 

                

      Uit ‘Drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen’ 
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9-11 augustus. Bajoekoe, de zoon van Pajé, is ziek geworden en heeft hevige krampen. Zij 

blijven daar drie dagen. Het dorp Sipoti ligt driekwart uur van de Malapi, die over een grote 

afstand de grens met de grote Paroe-savanne vormt. Hij maakt met Jawaimpé en twee jongens 

een uitstapje naar die savanne. Sipoti vertelt hem net als Alapité het verhaal van een vliegtuig 

dat over kwam vliegen en witte stukjes papier uitstrooide. Het was het verkenningsvliegtuig 

van de Amerikaan Williams op zoek naar de acht jaar eerder zoekgeraakte Amerikaanse 

piloot Redfern. Later kwamen zij over land in gezelschap van dr. Rombouts in het dorp. Maar 

van een vroeger vliegtuig van Redfern zei hij niets te weten. 

 

“Een tip van de sluier opgelicht van de zogenaamde ‘Oorlog met de Saloema’s”. 

Van Sipoti hoort hij ook voor het eerst het verhaal over de “Oorlog met de Saloema’s’, hun 

buren met wie ze vroeger in vrede leefden. De stammentwist moet zich ongeveer een jaar of 

tien eerder hebben afgespeeld, dus omstreeks 1931. Ze kregen ruzie met elkaar, waarover 

vertelt Sipoti niet, maar er ontstond een bloedige vete uit. Een feit is echter dat Baas Schmidt 

een jonge Saloema-vrouw met haar zoontje in het dorp zag rondlopen.  

Makaboela is de dochter van Foeta, die nu één van beide vrouwen is van Sipoti. Makaboela is 

de vrouw van Apetoe, de jager, die hen naar het dorp van Sipoti bracht. 

 

                  

               Uit ‘Drie reizen naar de B.I.’ 
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Sipoti betreurt dat tot op heden de vrede met de Saloema’s niet is hersteld. Vroeger ruilden ze 

graag met hen mooi vlechtwerk en dansversierselen, die bijzonder gewaardeerd werden bij 

alle Indianen van de Bovenlanden. 

 

    
 

Vrouwenschortje, kwejoe 

Cultuur: Trio’s 

Geografie: Zuid-Suriname 

KIT Tropenmuseum, inv. Nr. 402-92 

Glaskraal, katoen, notendop 

22x43 cm 

Uit Arnold Wentholt  : In kaart gebracht met kapmes en kompas. Ref.: De Goeje, 1910. 

 

Ten zuiden van Sipoti liggen nog twee Trio-dorpen aan de Malapi. Jawakengi en Silisita, resp. 

twee en drie dagen (alleen) per schorskorjaal benedenstrooms bereikbaar. 

De vrouw van Silisita, Kolopité was een fameus hondenfokster, van wie waarschijnlijk ook de 

negen jachthonden afkomstig waren, die de beide Bosnegers Agena en Boschoe bij zich 

hadden en die zij op hun terugreis onderweg naar het Noorden, op de Sipaliwini-savanne 

tegenkwamen.  

Ten westen van Sipoti voert nog een weg naar Majoewi en Maisa, twee Trio-dorpen aan de 

Panama-kreek, twee dagen lopen. De Panama is een zij-rivier van de Kaphoe, die weer in de 

Trombetas uitmondt. Waar de Panama in de Kaphoe uitmondt, hadden de Brazilianen 

indertijd (1935) hun hoofdmagazijn, de pendant van Baas Schmidt’s hoofdmagazijn aan de 

Koetari-Sipaliwini-splitsing. Aan de Kaphoe-rivier zouden volgens Sipoti vele Saloema-

dorpen liggen. Eén achter een eiland waar de Panama-kreek in de Kaphoe uitmondt. Van 

Sipoti loopt ook nog een weg dwars over de grote Paroe-savanne naar het noord-oosten naar 

de Trio-dorpen aan de Oost-Paroe. (zie kaart bij eerste reis). 
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De terugtocht. 

12 augustus beginnen ze de terugtocht. Bajoekoe is nog steeds ziek en loopt langzaam, zodat 

ze pas om acht uur in Omoelé aankomen. 

13 augustus laat hij Pajé en Bajoekoe reeds vroeg vertrekken en B. S., Edi en Apikoetoe 

wachten tot tegen de middag. Maar om half zes zijn ze ook in Alapité. Alapité blijkt bij 

aankomst zeer ernstig ziek. Baas Schmidt probeert hem nog wat water te geven, maar 

tevergeefs. Reeds twee uur later sterft hij. Het hele dorp staat huilend bij zijn hangmat. Zij 

maken de hele begrafenis mee. Een droeve gebeurtenis voor het hele dorp. Apoeka en 

Joekoelipo, de beide zoons van Alapité, leiden het hele begrafenis-ritueel. Binnenkort, zegt 

Apoeka, die waarschijnlijk kapitein zal worden, verlaten zij dit dorp en zullen op enige 

afstand een nieuw dorp bouwen, want dit is zo de gewoonte bij de Bovenlandse Indianen. 

15 augustus vertrekken zij vroeg van Alapité. Tegen de middag laten zij Pajé met de zieke 

Bajoekoe wachten en brengen een bezoek aan de grote Diapokoimapé-savanne (=Sipaliwini-

savanne). Ze beklimmen enkele heuvels en zien in de verte het silhouet van de Vier 

Gebroeders.  

17 augustus laat hij Pajé met de zieke Bajoekoe vooruitgaan en gaat met Edi nog enkele foto’s 

maken. Hij meet op een vlak stuk savanne nog een stuk van 836 m. uit in een open grasvlakte 

opzij van de Mopetoempe-kreek, die vrij door de hele savanne loopt. Hij denkt: dit zou in de 

toekomst een mooie landingsbaan zijn, als we dan eens over een eigen vliegtuig zouden 

beschikken, dan zouden Surinamers uit de kuststreek daar eens een frisse neus kunnen halen 

in de noord-oost Passaat. Vooral ook omdat zij in de kreek in korte tijd zes grote anjoemara’s 

(een soort snoeken) vangen. 

19 augustus. Vanaf 19 augustus dragen zij beurtelings de zieke Bajoekoe in zijn hangmat aan 

een draagstok. 

20 augustus bereiken zij het dorp Piké. 

21 augustus is rustdag. 

22 augustus op weg naar de grote Inselberg Pico Ricardo Franco, die door de Indianen 

Kantani wordt genoemd. Deze steekt als een hoge kale granietrots, in de vorm van een soort 

leeuwenkop boven de Paroe-vlakte uit. Het is anderhalf uur lopen van Piké naar de Paroe. 

Aan de westzijde van de Paroe staat hoog bos. De rivier fungeert als een buffer tegen de 

vlammen als de Indianen jaarlijks de savanne in brand steken. Zij lopen dwars over de 

savanne naar de rots. Het is echter al te laat als zij aan de voet van de berg staan, om de berg 

nog te kunnen beklimmen en zij keren dan terug naar Piké. 

23 augustus nemen ze de hangmatten mee en maken kamp aan de Paroe, waar de Indianen 

zich bezig houden met vissen. 

Citaat: 

24 augustus gaan we naar de grote rots. Reeds om 9 uur staan we aan den voet van den 

graniet kegel. We vinden een geschikte plaats op de Noordwest zijde van den berg van 

waaruit we dezen kunnen beklimmen. Piké, Pejo en diens vrouw, die met ons mee zijn gegaan, 

durven geen van allen de steile rotswanden opklimmen. Ze blijven beneden en laten mij met 

Edi alleen gaan. Met schoenen aan is het onmogelijk naar boven te komen, maar op bloote 

voeten heeft men goed houvast op de ruwe oppervlakte van de rots. Boven op de helling 

passeert men struikgewas, de top echter is geheel kaal. Hier boven heeft men een schitterend 

vergezicht over de eindelooze savanne. In het Noorden zijn bosschen en vrij hooge bergen 

langs de grens van Suriname en Brazilië. Maar ook in het Oosten, Zuiden en Westen zijn aan 

de horizon overal bergen. Op één plaats zien we op den top een niet meer leesbaar 

opschrift.Dit is afkomstig van den Braziliaanschen generaal Rondon. Uit de literatuur weet ik  

dat hier geschreven staat:  
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Inspeçcão de Fronteiras 

10-XII-1928 

General Rondon 

Viva o Brasil! 

Pico Ricardo Franco 

Ikzelf had van Paramaribo een dubbele glazen buis beide hermetisch gesloten meegenomen. 

In de binnenbuis is een papiertje ingesmolten, dat gemakkelijk van buiten door het glas is te 

lezen, waarop staat:      

Ik Lodewijk Schmidt, burger van Gansee, Boven Suriname, 

Was in september 1941 op de Pico Ricardo Franco 

Leve onze koningin Wilhelmina 

Leve Suriname. 

Uit steenen maak ik een steenmannetje en plaats goed beschermd het buisje er binnen in. In 

een flinke bries blijf ik 45 minuten lang hierboven. Dan daal ik wederom voorzichtig de steile 

hellingen af. Beneden gekomen, blijken Piké en de andere Indianen verdwenen te zijn. We 

vinden ze pas in het kamp aan de Paroe terug. Piké vertelt dat toen eens het heele land diep 

overstroomd was, de Trios op dezen berg vluchtten. Belangstellend informeert hij of we nog 

sporen van hen daarboven hadden gezien. 

 

 
 

25 augustus nemen we afscheid van Piké en zijn pas 

29 augustus in Joeloe, omdat we opgehouden worden door de zieke Bajoekoe. 

30 en 31 augustus blijft ik in Joeloe en gebruik den tijd om plantjes van de Oerali-liaan te 

verzamelen.  

Deze plant is de drager van het fameuze curare-gif, waarmee door Indianen op kwatta-apen 

wordt gejaagd.  

Joeloe, Entomö en Edi wijzen mij den weg naar een 2 uur ver gelegen heuvel, waar we onder 

hoog geboomte de zoo gezochte liaan vinden. Er zijn tal van deze lianen hier. De Indianen 

gebruiken alleen de wortels, omdat alleen daarin het vergif in behoorlijke hoeveelheid 

voorkomt. Wanneer ze de wortels verzamelen, sparen ze de plant door slechts enkele wortels 

per plant weg te halen, zodat de liaan niet gedood wordt, maar weer nieuwe wortels kan 

vormen. Het schijnt dus dat deze liaan zeldzaam is. Wellicht is haar voorkomen door het 

gebruik daarvan gedurende honderden van jaren verminderd.  
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Van de 6 jonge bebladerde plantjes, die we hier zorgvuldig uitdelven en in kalebassen 

overbrengen, zijn 3 onderweg te gronde gegaan. 15 keer moesten namelijk in de watervallen 

de booten worden ontladen en beneden den val weer geladen. Bovendien voelen de 

Boschnegers  er weinig voor om deze  in hun ogen nuttelooze vrachtgoederen  te versjouwen. 

Maar toch kon ik 3 plantjes levend naar de stad brengen, die daar nu goed worden verzorgd. 

1 september neem ik afscheid van mijn vriend Joeloe. In de Tapanahoni maak ik in den 

Baboensingi-val nog enkele fotos van Indiaansche teekeningen, die hier op een der rotsen zijn 

ingegroefd.  

16 september ben ik in Drietabbetje en   

21 september in Albina terug. 

23 september arriveer ik gezond en wel via Moengo in Paramaribo. 

 

Epiloog 

Aan het einde van zijn verslag van de tweede reis schrijft Baas Schmidt nog een naschrift als 

evaluatie van zijn tocht, en deelt hij mee dat mocht hij nog eens een opdracht krijgen naar de 

Paroe-savanne te reizen, dat hij in het vervolg geen Bosnegers meer op zijn ‘landtocht’ mee 

wil nemen, omdat hij onderweg meer last van ze had dan nut, omdat zij geen vracht droegen, 

maar die overgaven aan de meereizende Indianen en hij bovendien door zijn ervaring met de 

zieke Bajoekoe zeer veel oponthoud had gehad, waarbij een overweging was, dat een zieke 

Indiaan in het eerste de beste dorp achtergelaten kon worden, een Bosneger echter beslist niet. 

Hij stelt voor om in het vervolg met Bosnegers te reizen tot aan de monding van de Paloemeu, 

en vandaar af met Oajana’s, die hem op de terugweg tot Drietabbetje kunnen brengen, 

waarvandaan het nog vijf dagen is naar Albina.  

De Indianen kennen hem nog van de vroegere grensexpedities en latere reizen en weten nu dat 

hij niet komt om waardevolle dingen bij hen weg te halen, reden waarom hij denkt dat ze hem 

hun volle vertrouwen zullen schenken. 

       

 

 

 

 

 


