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1. Demografische projecties van de Indiaanse bevolking van Amazonia in 1492 

De schattingen van de bevolking van Amazonia vóór 1492 verschillen sterk. Denevan citeert 
500.000 door Moran in 1974 tot 10.000.000 van Rondón in 1951. De onderstaande tabel toont de 
berekening van de bevolking van Amazonia in 1492 door Denevan. (Denevan 1976: 230 table 
7.3.) 
 

Tabel van geschatte bevolkingsdichtheid per leefomgeving in Amazonia omstreeks 1492  

Leefomgeving/gebied Oppervlakte km2 Bewoners p km2 Bevolking 1492 
 
Laagland savanne  
O.Peru en N.O. Bolivia 1.472.800 0.8 1.211.000 
Vloedvlaktes rivieren 102.814 14.6 1.501.000 
Bosland Amazonia 5.037.886 0.2 1.007.000 
Braziliaanse kust 105.000 9.5 997.500 
Savanne noordoost Brazilië 477.500 0.5 238.750 
Savanne centraal Brazilië 2.178.000 0.5 1.089.000 
Savannes Venezuela Colombia 395.000 1.3 513.500 
Correcties   241.589 
    
Totaal 9.769.000 0.7 6.800.000 
 
De kuststrook van Guiana was minder dicht bevolkt. Whitehead schat de bevolking op ongeveer 
500.000 op basis van de berekeningsmethode van Denevan. Op basis van het model met 
leefomgevingen van Denevan schat Whitehead de Caraïbische bevolking van het gebied van de 
zuidelijke oever van de Orinoco tot de Essequibo rivier op 39.000, boven de noordelijke oever 
van de Orinoco op 30.000 en in het Guarapiche gebied 47.000 (Whitehead 1988: 37, table 2; 40). 
 

Tabel bevolking Guiana omstreeks 1492  

gebied Oppervlakte in km2 Bewoner km2 Aantal bewoners 
 
Venezolaans Guiana 595.460 0.35 158.000 
Drie Guianas 451.663 0.35 132.000 
Braziliaans Guiana 377.877 0.35 208.000 
 1.425.000  498.000 
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2 Kaart Indiaanse samenlevingen in het tropisch laagland van Zuid-Amerika 

 
 

 
 

 
 
 
De kaart is een weergave van de Indiaanse samenlevingen in het laagland van Zuid-Amerika 
zoals die gevonden wordt bij Roosevelt. (Roosevelt 1994: 20-21) 
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3. Kaart Guiana met petroglyfen en andere Indiaanse vindplaatsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De kaart is een weergave van de kaart die Williams publiceerde met vindplaatsen van petroglyfen 
(in rots gekerfde afbeeldingen), pictogrammen, slijpgroeven in rots, schelpenheuvels en 
belangrijke vindplaatsen van werktuigen in Guiana. De vindplaatsen documenteren het belang 
van de Essequibo en Corantijn als verbindingsroutes van de kust van Guiana met het achterland. 
(Williams 2003: 91 fig. 3.8) 
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4 Tabel C met Indiaanse etnoniemen in Keymis en Ley,  

 
Modern oroniem  Etnoniemen O-W  
  Keymis 1596 Ley 1598 
    
Amazonedelta oost   Taparawacur 
Amazonedelta west   Aruwa 
Araguari  Arwaos; Pararweas  Parrario  (Durrario) 

Rio Amapá Grande 

 Mapurwanas  Apurwanna 
Arracarri (Aricurraw) 
Maii 

Calçoene  Arricari Araicari (Arricyrraw) 
Cassipore  Arricurri Morawonow 
Arucaua  Marowannas  Marawen 
Oiapoque 0 Coonoracki; Wacacoia; Wariseaco  Iyayos 
Ouanary    
Approuage  Charibes Paarawgos 
Kaw/Caux 0 Iaos  Iyayos; Sappayos 
Mahury 0 Maworia  Caribes 
Cayenne R. 0 Wiaco  Caribes 
Cayenne I. 0 Shebaios Sappayos 
Macouria 0 Piraos  Caribes 
Kourou 0 Arawaccos  Caribes 
Malmanoury 0 Ipaios   
Sinnamary 0 Shebaios Sappayos 
Yiyi 0 Shebaios Sappayos 
Counamama 0 Iaos; Arwaccas  
Iracoubo 0 Arwaccas Arwaccas 
Organabo 0 Winicinas; Arwaccas Arwaccas 
  Arwaccas Arwaccas 
Mana 0 Charibes Caribes 
Marowijne 0 Paracottos Caribes 
Commewijne 0 Carepini  Caribes 
Suriname,  0 Carepini (C.) Caribes 
Saramacca 0 Carepini (C.) Caribes 
Coppename 0 Arwaccas Caribes 
Nickerie 0 Neekeari  
Coesewijne 0 Carepini (C.)  
Corantijn 0 Arwacca; Parawianni Arwaccas; Awackoways 
Berbice  Arwaccas Arwaccas; Awackoways 
Waybari  Shebaios; Arwaccas  
Mahaicony  Panapi; Arwaccas Arwaccas 
Mahaica  Arwaccas  
Demerara  Wacawaios  
Essequibo  Iaos; Shebaios; Arwaccas; Charibes 

Maripai; Wocowaios; Parawianni 
Iwariwakeri 

Arwaccas 

Pomeroon  Iaos; Panipi Arwaccas 
Moruka  Iaos; Arwaccas  
Waini  Charibes Arwaccas 
Barima 0 Charibes; Arwaccas (Caribes) 
Amacuro 0   
Orinoco 0  Mopoyas; Warawitti 
  0 bezocht door Cabeliau in 1598  

 
Bron: Keymis 1968; Lorimer 1994; 2006. 
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5 Teksten met Indiaanse vertellingen uit Suriname 

 

5.1 De legende van Letterhout-stomp. [20] 

 
Penalo ame weipiompo. (Eertijds enz.) voor nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren 
was, kwamen de Indianen veel talrijker voor dan thans. Zij leefden tevens gelukkiger, wijl de 
macht der toenmalige Piaaimannen den Booze Geesten overal in bedwang hield. Paiwari (drank) 
ontbrak nooit; kinderen gehoorzaamden hunne ouders; nimmer doofde de barbakotvuren uit, wijl 
het wild altijd in overvloed voorhanden was en de visschen in de kreken krioelden. Maar dit 
aardsch paradijs veranderde toen aan onze kusten, schepen vol strijders verschenen, aan wier 
hoofd stond een man genaamd Paira-oende of Pairaoendepo d.w.z. Letterhoutstomp. Hij was een 
blanke, die de algemeene opmerkzaamheid tot zich trok door zijn vreemd uiterlijk; zijn mond 
bevond zich nl. ter plaatse, waar bij gewone menschen de borst moet zijn. Letterhoutstomp was 
een menscheneter. Moordend en roovend trok hij langs onze kusten. Wee den Indianen, die in 
zijne handen vielen, want levend werden ze verbrand of gevild en opgegeten! Overal waar 
Pairaoende verscheen, vluchtten de Roodhuiden naar alle richtingen, doch hij vervolgde hen 
onmeedogend, tot zij ten einde raad besloten zich te vereenigen om aan het geweld een einde te 
maken. Bij de beraadslagingen, die volgden, voerden de verschillende Piaaimannen het 
hoogste woord. En nadat zij door hunne bezweringen den Slangegeest bekoord hadden, gaven zij 
te kennen dat de Geest van Twee Lichamen bevolen had, dat alle Indianen zich moesten 
terugtrekken op een bepaald tabbertje (eilandje in de rivier), in de nabijheid van een groote 
savanne. Daar herhaalden de gezamenlijke Piaaimannen hunne bezweringen, met het gevolg dat 
toen Stomp, die het gebeurde hoorende, in kokende woede naderde, het tabbertje begon te 
bewegen en acht dagen lang verdween. Inderdaad, zoo luidt het verhaal, het tabbertje loopt nog 
tot vandaag. Pairaoendepo zocht overal naar de verdwenen Indianen, doch hen niet vindende, 
kon hij hen ook niet dooden. Integendeel was hij verplicht tot den terugtocht, waarna de 
Roodhuiden weder uit het tabbertje te voorschijn kwamen. 
Maar nauwelijks had Letterhoutstomp dit vernomen, of hij vervaardigde een vreeselijken 
Kaaiman als vaartuig, om daarmede met één slag den Roodhuiden uit te roeien. De Indianen 
gingen toen kampen maken in de nabijheid van een rots genaamd Kaiwirioendepo of 
Skroertjestomp Daar hielden de gezamenlijke Piaaimannen weder eene geweldige bezwering ten 
einde den Dubbelgeest te bekoren en van hem te verkrijgen, dat hij den Kaaiman zou inslikken. 
Dagen lang duurden de ceremoniën en van zulk een invloed waren de smeekbeden der 
Piaaimannen op het hart van den Slangegeest, dat deze beloofde alles te zullen doen wat zijne 
roode kinderen verlangden. Letterhoutstomp naderde Kwaloe (Akoeloe der Franschen?), het 
riviertje, waar de Indianen zich verzameld hadden, van uit de plaats waar thans de Fransche 
gevangenen blijven (St. Laurent). Trotsch stevende hij in zijn vreemd vaartuig de Marowijne op, 
ten einde den Roodhuiden onverhoeds op het lijf te vallen. Maar ziet, eensklaps verhief zich een 
Geest van bekoring uit het water op, en Pairaoendepo werd met huid en haar ingeslokt, terwijl 
zijn vaartuig aan den oever dreef (van de Kawloe) waar het nog te zien is als een steenen kaaiman 
die op een anderen steen rust. Een verschrikkelijk gejubel weerklonk van alle zijden. Duizenden 
met vederen versierde Caraiben dansten den overwinnings dans, en te midden der algemeene 
feestvreugde werd de gebeurtenis vereeuwigd op de Temere-rots, die thans nog in de Marowijne 
staat.  
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5.2 De legende van Paramaribo. [42] 

 
Penalo ame weipiempo. Eertijds voor nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren was, enz. 
werden de oevers der Suriname rivier bewoond door vele Caraïben, die gelukkig en tevreden met 
elkander leefden tot op een goeden dag een schip de rivier binnen-zeilde en het anker liet vallen 
voor de plaats, waar thans het fort Zeelandia staat. De kapitein kwam aan wal en werd vriendelijk 
door de Indianen ontvangen. Ik ben door mijn koning gezonden, zeide hij, om u in zijn naam om 
dit land te verzoeken. Neen, antwoordde de hoofdman, doch laat hem zelf komen, want wij 
handelen niet met ondergeschikten. Wat de kapitein ook deed, het Indiaansche opperhoofd liet 
zich niet bepraten. Hij vertrok dan ook en keerde na eenigen tijd terug, vergezeld van den koning. 
Deze begon niet terstond met de Indianen te onderhandelen, doch liet hen eerst flink drinken. 
Toen allen dan ook smoordronken waren, vroeg hij hen: ‘geef mij dit land ten geschenke?’ En zij 
antwoordden: ‘Neem het vriend maar geef ons drank.’ Toen de Roodhuiden, na hun roes te 
hebben uitgeslapen, beseften wat zij hadden gedaan, kregen zij berouw. Doch het was te laat, het 
eenmaal gegeven woord mocht niet verbroken worden. De koning bouwde een huis naast de 
plaats, waar thans de Sommelsdijksche kreek, die bij de Caraïben Paramoeloe heet, uitloopt in de 
Suriname rivier. Later kwamen er meer vreemdelingen en zoo ontstond de stad Paramaribo. 
 

5.3 De legende van Sibaoloko. [43] (Arowakse legende) 

 
Eertijds enz. heette de plaats waar thans het fort Zeelandia staat Sibaoloko of Steen Indianen. 
Daar woonden vreemde Indianen, wier handen door het aanhoudend vasthouden van bijlen en 
knotsen geheel vervormd waren; zij misten nl. duim en pink. Lang hoofdhaar bedekte hun 
lichaam terwijl hun taal slechts bestond uit het woord se, min of meer als de Caraïbische taal van 
dezen tijd. De vreemde Indianen woonden onder de steenen, maar zoodra de vloed opkwam, 
klommen zij in de boomen aan den oever. Hunne Piaaimannen waren zeer machtig 
zoodat het onmogelijk was hen ongemerkt te naderen. Maar toen de blanken in het land 
verschenen en het fort Zeelandia begonnen te bouwen, verlieten de Steen-Indianen hunne 
woonplaatsen en trokken naar de Saramacca, waar zij groote kanoa's bouwden, waarmede zij de 
Coppename wisten te bereiken. En van deze Indianen stammen af vele der thans aan de 
Coppename wonende Roodhuiden. 
 

5.4 De Menschetende Hollander of Paira Oendepo in de Coppename. [36] 

 
Penalo ame weipiompo. Eertijds, voor nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren was, 
enz. werd de Coppename bezocht door een wreedaard, een blanken menscheneter met een mond-
opening aan de borst. Deze wederverschijning van Paira Oendepo en zijne strijders, verwekte 
algemeene ontsteltenis onder de Roodhuiden, die door hunne Piaaimannen werden gepiaaid, 
zoodat zij in de oogen der blanken onzichtbaar waren. De wreedaard moest zich dan ook tevreden 
stellen met eenige kampen te verbranden en enkele ongehoorzame Indianen te verslinden. Daarna 
verliet hij de streek. 
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5.5 De legende van Onone of Paira Oendepo in de Para en de Suriname. [36] 

 
Penalo ame weipiompo. Eertijds, voor nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren was, 
enz. leefden de Indianen in de Para zeer gelukkig en tevreden. Doch op een goeden dag verscheen 
er een wreedaard, een menscheneter genaamd Onone. Hij was een blanke, een Oendepo of man 
met eene mondopening aan de borst. Aan zijn achterhoofd had hij tevens oogen, waarmede hij 
alles kon zien wat achter zijn rug gebeurde. Velen hielden hem voor denzelf den Paira Oendepo, 
die zoo vreeselijk onder de Roodhuiden aan de Marowijne had huisgehouden.[37] Onone 
vervolgde de Indianen onmeedoogend. Met Honden zoo groot als Tapirs achtervolgde hij hen 
door de dichtste wouden. Wee degenen, die in zijne handen vielen; levend werden ze verscheurd 
en opgegeten. Onone had vrouw en kinderen. Hij woonde in een huis, waar hij steeds na zijn 
rooftochten terugkeerde. Eens bracht hij een Indiaansch kind van de jacht mede om als 
speelkameraadje van zijn eigen kind te dienen. Alles ging goed tot op een dag Onone weder op de 
Indianen, vangst uittrok, terwijl ook zijne vrouw, na een grooten pot, waarin het indianenvleesch 
gekookt werd, op het vuur geplaatst te hebben, het huis verliet. Beide kinderen bleven alleen 
thuis. Het Indiaansch kind, dat zoovele zijner stamgenooten had zien vermoorden, maakte 
thans van de gelegenheid gebruik om zich te wreken. Den kleinen Onone aangrijpende, 
wierp het Roodhuidje hem in den pot, waarna het wrekertje ijlings in het woud vluchtte. Toen 
Onone dan ook rijk beladen van de jacht terugkeerde en het indianenvleesch in den pot wilde 
stoppen, vond hij daarin het gekookt overschot van zijn eigen lieveling. Terstond begreep hij alles 
en ijlde, ziedend van toorn vergezeld van zijn Hond het woud in, maar de kleine Roodhuid was 
spoorloos verdwenen. Onone en zijne vrouw trokken zich het geval zoo aan, dat beiden het land 
verlieten. 
 
Bron: Penard 1907-1908: 20- 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


