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DE SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE
NEGER IN AMERIKA.

De sociale wetenschappen welke zich bezighouden met de studie
van de negerbevolking in Suriname en de Nederlandse Antil-

len zijn een onderdeel van de cultuurwetenschap van de neger in
Amerika. Het heeft daarom zijn nut, vooral ook in verband met haar
relatieve onbekendheid in Nederland, de ontwikkeling van deze weten-
schap in grote trekken na te gaan en ons daarna tot slot bezig te houden
met de studie van de neger in beide bovengenoemde Nederlandse
gebieden.

De cultuurwetenschap van de neger in Amerika bevindt zich in een
uitzonderlijk gelukkige positie. Zij kan, wanneer zij zich van de ver-
gelijkende methode bedient, twee richtingen inslaan: zij kan verge-
lijkingen maken tussen de negergroepen in hun nieuwe woonplaatsen
en de groepen van het Afrikaanse stamland en zij kan tot onderlinge
vergelijking van de verschillende groepen in Amerika komen.

De man die als de grondlegger van de moderne cultuurwetenschap
van de neger in Amerika moet worden beschouwd, de Braziliaan
Raymundo Nina Rodriguez (1862—1906) heeft reeds bij het begin van
zijn arbeid de eerste richting ingeslagen. Nina Rodriguez was professor
in de medicijnen te Bahia. In 1896 publiceerde hij een aantal studies,
die later in boekvorm werden uitgegeven onder de titel ,,O animismo
fetichista dos negros bahianos". Deze studies waren gebaseerd op een
grondig onderzoek van de religieuze elementen die de negers van Bahia
uit Afrika hadden meegenomen. Nina Rodriguez trok daarbij verge-
lijkingen tussen de culturele elementen, welke hij in Bahia vond, en de
Afrikaanse cultuurvormen, welke hij uit het werk van auteurs over
Afrika als A. B. Ellis, leerde kennen.

Hoewel hij vaak met hypothesen werkte, die thans niet langer als
juist kunnen worden erkend, is zijn werk het eerste dat om de methode
van zijn onderzoek als om de geest waarin het werd verricht, aan het
begin van de cultuurwetenschap van de Amerikaanse neger kan worden
gesteld1).

Vgl. A. Ramos, Las Culturas Negras en el Nuevo Mundo, (Mexico, 1943).
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2 8 0 DE SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE NEGER IN AMERIKA.

Sir Harry Johnston sloeg bij zijn studie van de Amerikaanse negers
de tweede richting in. In 1910 verscheen zijn ,,The Negro in the New
World" 8) . Dit was de eerste belangrijke poging om een samenhangend
beeld te schetsen van de negerbevolking van de verschillende Ameri-
kaanse landen. Johnston schreef dit boek na een reis door Amerika,
welke hij ondernam toen hij reeds een lange en eervolle carriere als
militair, staatsman en geleerde in Afrika achter de rug had. In Afrika
had hij de neger in diens eigen milieu leren kennen. Hij was dus een
bij uitstek geschikte waarnemer van de problemen van de Amerikaanse
negers. Dit geeft zijn werk ook de bijzondere waarde; het is geschreven
met een open oog voor de werkelijkheid.

Johnston's boek is niet het resultaat van sociaal onderzoek. Het
schetst de maatschappelijke geschiedenis van de negerbevolking in
Amerika slechts op schaarse bronnen steunend en beschrijft daarna
hpar toestand, zoals hij die bij zijn verblijf aldaar vond, aan de hand
van officiele gegevens en mededelingen van enkele ambtenaren en goed
geinformeerde personen. Hij behandelt een veelheid van problemen,
waardoor hij vaak niet anders dan oppervlakkig kan zijn. De methode
die hij bij zijn beschrijving volgt, leidt hem echter onwillekeurig tot
vergelijking tussen de sociale verhoudingen in de verschillende gebieden.
Gevoegd bij zijn pogen om een totaal beeld van de negers in de Nieuwe
Wereld te schetsen, rechtvaardigt dit Johnston de tweede grondlegger
van de cultuurwetenschap van de Amerikaanse negers te noemen, ook
al heeft hij niet tot de vorming van wetenschappelijke theorieen
bijgedragen.

Toen Johnston's werk verscheen waren de studies van Nina
Rodriguez en een boek van W. E. du Bois, waarover wij nog komen
te spreken, de enige werken van betekenis over een contemporaine
negergroep in Amerika. In het Journal of American Folk-Lore waren
nog enkele korte, studies over de folklore van de negers in het Zuiden
van de Verenigde Staten gepubliceerd en ook in het Nederlandse taal-
gebied waren enige ethnographische beschrijvingen van negergroepen
in Suriname verschenen. Maar geen van deze artikelen of beschrijvingen

blz.blz. 241. In 1931 verscheen van Nina Rodriguez nog een posthume bundeling
van zijn werk: Os Africanos no Brasil.

2) Hubert Aimes had reeds eerder in een kort artikel in The Journal of
American Folk-Lore, Vol. I l l , 1905: ,,African Institutions in America" over
resten van Afrikaanse volkscultuur in enkele Amerikaanse landen geschreven.
Z«n artikel is echter zeer schetsmatig en steunt voornamelijk op historisch
materiaal. Hij schreef ook ,,A History of Slavery in Cuba 1511-1860" (New
York, 1907).
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stonden op het peil van Nina Rodriguez' werk. Beter stond het met
de kennis van de sociale geschiedenis van de neger. In 1879 was Jose
Antonio Saco's grote ,,Histpria de la Esclavitud" in Barcelona ver-
schenen. Ook in de Verenigde Staten waren er sedert het midden der
19de eeuw studies gepubliceerd over de slavernij in het Zuiden van dit
land3). Lucien Peytraud had, gebaseerd op een uitvoerige bronnen-
studie, zijn geschiedenis van de slavernij op de Franse Antillen
geschreven, Pierre de Vassiere zijn geschiedenis van de maatschappij
op Santo-Domingo onder het ancien regime en Georges Scelle zijn werk
over de slavenhandel4).

Algemene werken over de geschiedenis der verschillende landen,
zoals Dalton's History of British Guyana (2 din. 1855), Wothers'
Geschiedenis van Suriname (1861) of W. G. Gardner's History of
Jamaica (1873), om er enkele van de voornaamste uit het midden der
19de eeuw te noemen, die speciaal op West-Indie en de Guyana's
betrekking hebben, bevatten gedeelten welke een voortreffelijk beeld
geven van het leven der zwarte slaven. Toch kan men omstreeks 1910
ook op het terrein der sociale historie van de Amerikaanse neger niet
spreken van bloei. Sociologie en culturele anthropologie hadden ook
weinig contact met de sociale geschiedenis en verkeerden bovendien niet
in een phase waarin zij haar resultaten met vrucht konden benutten.
Het heeft nog twintig jaren geduurd voor de verschillende sociale
wetenschappen, die zich met de Amerikaanse negers bezighouden, zich
rijker zouden ontplooien. Het werk van Nina Rodriguez werd wel op
bescheiden schaal door enige personen voortgezet. Hun werk trekt
evenwel niet veel aandacht in bredere kring 5). Het zelf de lot treft het
werk van Fernando Ortiz, die sedert 1905 studies publiceert over de
geschiedenis en de ethnologie van de Cubaanse negers. Hij verwerft
pas internationale faam als ook elders grotere belangstelling voor de
studie van de Amerikaanse neger ontstaat6).

3) Vgl. Monroe N. Work, A Bibliography of the Negro in Africa and
America, (New York, 1928).

4) L. Peytraud, L'Esclavage aux Antilles frangaises avant 1789, d'apres des
documents inedits des archives coloniales (Paris, 1897); P. de Vassiere, Saint-
Dominique (1629-1789), la societe et la vie Creole sous l'ancien regime, (Paris
1909); G. Scelle, La Traite Negriere aux Indes de Castille (Paris, 1906).

a) Vgl. Ramos, o.c, biz. 243.
•) Fernando Ortiz werd in 1881 in Havana geboren. Hij studeerde rechten te

Barcelona en Madrid en speelde een belangrijke rol als diplomaat en politicus
in Cuba. Daarna werd hij professor in de culturele anthropologie van Cuba aan
de universiteit van Havana. Hij is de oprichter van de Sociedad de Estudios
Afrocvbanos. In 190S verscheen:, *Los Negros Brujos, waarin hi) het resultaat

Dl. 107. 19
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Wat zijn de oorzaken geweest van de trage ontwikkeling van de
studie van een mensengroep, die naar schatting wel 10 % van de gehele
Amerikaanse bevolking vormt, en wat heeft de snelle opbloei hiervan
na 1920 mogelijk gemaakt ? Wij moeten om het antwoord op deze vragen
te vinden zowel het oog richten op de ontwikkeling van de sociologie
en de culturele of sociale anthropologie in hun geheel als ook op de
positie die de neger als object van wetenschap in de maatschappijen op
het westelijk half rond innam.

Wij beginnen met dit laatste. Met uitzondering van Groenland is er
geen land op het Amerikaanse continent dat in het verleden niet een
belangrijk percentage negers onder zijn bevolking heeft geteld. Argen-
tinie, dat thans op een blanke bevolking prat gaat, heeft volgens een
officiele opgave van 1778 in de 18de eeuw een inwonertal gehad, dat
voor een derde uit negers bestond. Volgens recente gegevens vormen
dezen op het huidige moment nog geen 1 % van de Argentijnse bevol-
king. Het zwarte element heeft zich, voor zover het niet uitgestorven is,
vrijwel geheel met de blanke groep versmolten zonder hoemenswaardige
sporen achter te laten. Ook in landen als Mexico, Chili en Paraguay
heeft zich een gelijk proces voltrokken. Voortgaande vermenging en
immigratie zijn voortdurend bezig de samenstelling der Amerikaanse
bevolking te veranderen. Het is ook moeilijk betrouwbare gegevens over
het percentage negers in Amerika te verkrijgen. In sommige landen
als de Verenigde Staten worden negers en kleurlingen tezamen als
,,negers" aangeduid. In feite heeft men daar hoofdzakelijk met ver-
mengde negers te maken. Er kan op goede gronden slechts onder-
scheiden worden tussen donker- en lichtgekleurden.

Hoewel het percentage dat het negroide element van de totale bevol-
king der Verenigde Staten vormt, sedert 1870 ten gevolge van het
binnenstromen van blanke immigranten gestadig is afgenomen, is het
absolute aantal negroiden in deze periode meer dan verdubbeld 7). Thans
vormen zij bijna 10 % der bevolking van de Verenigde Staten. Een
gelijk percentage maken zij uit van de bevolking van Midden-Amerika.
In Zuid-Amerika herbergen de Guyana's en Brazilie de meeste negers
en kleurlingen binnen hun grenzen. In Brazilie bestaat de bevolking

gaf van zijn onderzoekingen over de volksreligie der Cubaanse negers. Sedert
dien verschenen regelmatig studies van zijn hand. Werken, die wij zelf niet
hebben kunnen raadplegen en slechts uit de litteratuur kennen, omdat zij meestal
niet in Hollandse bibliotheken aanwezig zijn, werden met een * teken gemerkt.

' ) Vgl. Gmmmr Myrdai, An American Dilemma, The Negro Problem and
Modern Democracy, (New York, 1944), biz. 1S7 e.v.
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voor 14 fo uit negers en voor 20 % uit kleurlingen; het aantal negers
en kleurlingen in de Guyana's bedraagt ± 40 % van de totale bevolking.
Negro'ide groepen van enige betekenis komen nog voor in Columbia
( ± 28 % van de bevolking), Venezuela ( ± 30 %) en Ecuador (8 % ) .
Het grootste aantal negers en kleurlingen vinden wij echter op de
Antillen; hier wonen ongeveer S1/s millioen negrolden, die 60,5 % v a n

de gehele bevolking vormen 8).
Als wij de verspreiding van de negro'ide bevolking op de kaart nagaan,

dan blijkt dat zij in een vrij aaneengesloten gebied woont. Het grootste
gedeelte der negers in de Verenigde Staten wonen geconcentreerd in
de zuidelijke gebieden, welke onmiddellijk aan de Caraibische Zee gren-
zen; hierbij sluiten zich in het Noorden staten als Noord- en Zuid-
Carolina en Virginia aan, die eveneens een groot aantal negers huis-
vesten. Bij de zuidelijke staten van het Noord-Amerikaanse vasteland
sluiten dan weer de Westindische eilanden aan, die om de Caraibische
Zee liggen. Aan de kust van het Midden-Amerikaanse vasteland, dat
door deze zee bespoeld wordt, worden de negroide groepen aangetrof-
fen die in dit gebied wonen. Hieraan grenzen in het Zuiden Venezuela,
Columbia, de Guyana's en de Braziliaanse provincies — van Para in
het Noorden tot Minas Geraes in het Zuiden — waar het grootste
gedeelte van de Zuid-Amerikaanse negers wonen.

Al deze gebieden hebben met elkaar gemeen dat zij plantage-kolonien
van Europese mogendheden zijn geweest, die geheel op slavenarbeid
steunden. Neger was in deze gebieden synoniem met slaaf. Hier waren
ook raciale theorieen ontstaan, die de slavernij moesten rechtvaardigen
en daarom de neger biologisch en geestelijk als minderwaardig bestem-
pelden. Een gelijk lot deelde zijn cultuur welke met volledige ,,wildheid"
werd gelijkgesteld. De godsdienst der negers werd als fetichisme afge-
daan; slechts enkele schrijvers hadden oog voor de gecompliceerde vor-
men van de Afrikaanse godsdienst. Omstreeks het midden der 19de
eeuw wordt er een intens debat gevoerd over het vraagstuk of ,,wilden"
wel tot de zelfde soort als het Europese ras behoren en of zij de
capaciteiten bezitten die noodzakelijk zijn voor hogere beschaving. De
ontwikkeling van de culturele anthropologie heeft hieraan een belang-
rijke impuls te danken 9).

8) Vgl. F. Tasnnenbaum, Slave and Citizen. The Negro in the Americas, (New
York, 1947) voor de negroide bevolking van Amerika. De statische gegevens
welke hij aan A. Rosenblatt, La Poblacion indigina de America, desde 1492 hasta
la actualidad, (Buenos Aires, 1945) ontleent,: behoeven enige correctie. De cijfers
voor de Guyanas die deze opgeeft zijn onjuist.

*) Vgl. M. T. Hcdgen, The Doctrine of Survivals, (Londen, 1936), biz. 19 e.v.
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De negers bevonden zich in de oude slavenmaatschappijen door hun
economisch-sociale positie op de laagste plaats der maatschappelijke
ladder. Na de afschaffing van de slavernij zijn zij op die plaats blijven
staan, ook al is het aan een groter aantal personen uit deze groep gelukt
in de nieuwe verhoudingen sociaal vooruit te komen.

Twee factoren bleven de houding van de heersende klassen tegenover
de zwarte volksmassa bepalen: de opvattingen van leidende klassen
tegenover een proletariaat en de raciale begrippen uit het verleden,
welke bleven doorwerken en zich aan de veranderende sociale situatie
adapteerden. Er bestaan tussen de verschillende Amerikaanse landen
grote verschillen wat de raciale situatie betreft. Deze verschillen kan
men reeds op een reis van het ene naar het andere willekeurige West-
indische eiland constateren. Zo bestaat er ook geen groter verschil op
het terrein der rasverhoudingen dan tussen het Zuiden van de Ver-
enigde Staten met zijn doctrine van volkomen raciale segregatie en
blijvende onderworpenheid van de neger en Brazilie met zijn doctrine
van volkomen biologische en culturele assimilatie en fundamentele
gelijkheid van het zwarte en blanke bevolkingselement. Maar in elk
Amerikaans land kan men desalniettemin het bestaan van raciale
problemen opmerken, die het gevolg zijn van discriminatie ten opzichte
van de neger. Zulke problemen vindt men ondanks de heersende ideo-
logie zelfs in Brazilie, waar de raciale verhoudingen van alle Ameri-
kaanse gebieden het gunstigste aspect vertonen.

De heersende klassen zagen wat de neger aan volkscultuur bezat
nergens als iets positief s, dat in aanmerking kwam bewaard en verder
ontwikkeld te worden. Zij waren veelal blind voor die elementen uit
de cultuur van de neger die in de totale Amerikaanse cultuur waren
opgegaan. Alles wat specifiek Afrikaans was of volks, — identificatie
van Afrikaanse cultuurelementen ging de ondeskundige vaak niet
gemakkelijk af —, was in de ogen der leidende klassen balast bij de
verdere vervolmaking van de neger, die zo spoedig mogelijk overboord
moest worden gegooid. Ook in die landen waar men scherpe segregatie
van negers en blanken voorstond, heeft men geen ogenblik getwijfeld
of de negers moesten door onderwijs en Christendom compleet aan
de Westerse cultuur worden geassimileerd. Men had dus vanzelf weinig
belangstelling voor de elementen uit het Afrikaanse verleden van de
neger, dat bovendien nog geringe waardering ten deel viel.

De raciale opvattingen vergroten in Amerika de kloof tussen de
klassen, die door de sociale structuur der maatschappijen, welke uit
groepen met een zeer ongelijke welvaart en ontwikkeling bestonden, al
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bijzonder groot was. Dit was de oorzaak dat leidende kringen vaak in
grote onwetendheid verkeerden over hetgeen in het volk omging. De
maatschappelijke positie die de neger innam, is dus een grote rem
geweest voor de bevordering van de kennis van zijn volkscultuur.

Sociologie en culturele anthropologie, de sociale wetenschappen die
objectieve kennis van de negerbevolking hadden moeten scheppen,
begonnen zich pas tegen het midden der 19de eeuw uit de philosophic,
de cultuurgeschiedenis, de geographie en de vergelijkende rechtshistorie
los te wikkelen 1 0) . Zij bleven echter nog Iang belast met de speculatieve
geest, die zij vooral van de philosophic der geschiedenis overerfden. De
schadelijke gevolgen hiervan konden pas worden geneutraliseerd toen
de sociologie uit de studeerkamer trad om zich op de observatie der
levende maatschappij toe te leggen en de culturele anthropologie door
het steeds hernieuwde contact met het object harer studie aan werke-
lijkheidszin won.

De rol die sociologie en culturele anthropologie bij de studie van de
neger in Amerika hebben gespeeld, zullen wij gescheiden volgen, omdat
deze wetenschappen zich, ondanks de bevruchtende invloed welke zij
vaak op elkaar uitoefenden, toch los van elkaar hebben ontplooid. Hun
verhouding tot de Af roamerikanistiek, zoals wij de sociale wetenschap-
pen van de Amerikaanse negers verder gezamenlijk zullen noemen, is
ook verschillend geweest.

Wat zij wel met elkaar gemeen hadden warett een aantal a-prioris-
tische stellingen, die een ongelukkig uitgangspunt vormden.

Het is niet te verwonderen bij de speculatieve gerichtheid der socio-
logie, dat een groot aantal opvattingen van de heersende groepen als
a-prioristische begrippen in de sociale wetenschap terugkeerden. George
Frederick Holmes, die de eerste universitaire colleges in de sociologie
in 1882 in de Verenigde Staten gaf, leerde een anti-liberale sociologie
die van deze begrippen doortrokken was. Hij was op een plantage in
Britsch Guyana geboren en had in zijn jeugd aldaar zich de mentaliteit
van de slavenhouder eigen gemaakt. Hij doceerde sedert 1849 in het
Zuiden van de Verenigde Staten en inspireerde de eerste twee socio-
logische boeken in dit land: Fitzhugh's Sociology for the South (1854)
en Henry Hughes' A Treatise on Sociology (1854), die beide principes
verdedigden welke eeuwigdurende slavernij moesten rechtvaardigen u ) .

w ) Vgl. R. Lewie, The History of Ethnological Theory, (Londen, 1937) en
P. Barth, Die Philosophic der Geschichte als Soziologie, (Leipzig, 1922).

M ) Vgl. Harvey Wish, in het ..Bulletin No. 32, Sept. 1941, van de ..American
Council of Learned Societies", (Washington, D.C.).
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De controverse welke er over de abolitie ontstond, deed een grote hoe-
veelheid semi-wetenschappelijke litteratuur ontstaan, die bleef aangroeien,
ook nadat het pleit reeds lang ten voordele van de neger was beslist.
Het Afroamerikanistische gedeelte der sociologie heeft zich na 1900
vooral op de studie van de raciale situatie van de neger gericht. Zij
heeft lang meer algemene beschouwingen voortgebracht dan studies die
op concreet sociaal onderzoek waren gebaseerd. De eerste belangrijke
sociologische studie van een negergroep was nog kort voor het begin der
20ste eeuw door een van de bekwaamste intellectuele voormannen der
negers, Dr. W. E. B. du Bois, gepubliceerd1S). Het bleef lang enig in
zijn soort en heeft pas navolging gevonden toen de sociologie, onder
invloed van de school van Robert Park in Chicago, zich hoe langer
hoe meer op het concrete onderzoek ging toeleggen. Met Park's optreden
komt er een grote wending in de sociologie. Sprekend over Park's per-
soonlijke ontwikkelingsgang zegt Bogardus: ,,He became a sociologist
partly because he felt that the discipline was wasting its time in philo-
sophizing before its representatives had studied sufficiently the meaning
of human behavior. When he became a teacher of sociology the field
was still largely in the control of social philosophy, and when he left
it, thirty years later, sociology had made great progress in becoming
an inductive science, and he had played a mayor role in bringing about
the change" 18). Door figuren als Park, Thomas, die hem vooraf gaat,
en Lynd, heeft de Amerikaanse sociologie zich steeds sterker op exacte
observatie toegelegd. De Afroamerikanistiek heeft hiervan geprofiteerd.
Andere maatschappelijke krachten hebben dit bevorderd. De sociologie
groeide in de Verenigde Staten in een samenleving, die veel sterker
aan beweging onderhevig was dan de Europese maatschappijen. Dit
bood de Amerikaanse sociologen goede objecten voor observatie. De
voortschrijdende veranderingen in een relatief jonge maatschappij
schiepen ook een bijzondere taak voor de sociologie. Het sociale op-
timisme dat de Amerikaan kenmerkt en hem het geloof schenkt, dat
het mogelijk is op de basis van rationele kennis de meeste sociale
problemen tot een oplossing te brengen, veroorzaakte dat de maat-
schappij zich hoelanger hoe meer tot de sociologie — de wetenschap
welke als een harer deviezen ,,to better human relations" voerde —•<•

M ) IV. E. Burghardt du Bois, The Philadelphia Negro: a social study, (Phila-
delphia, 1899).

i a ) Emery S. Bogardus, The Development of Social Thought, (New York,
1950), biz. 523.
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wenden ging om richtlijnen te zoeken voor de beheersing van de sociale
processen.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de neger in stijgende mate
in beweging op zoek naar een betere plaats in de samenleving. Dit
schiep conflicten en spanningen, die de maatschappelijke orde bedreig-
den. ,,Riots", straatgevechten ontstaan door gewelddadig optreden van
blanke massa's tegenover de negerbevolking, kwamen in vele steden
voor. De ..Chicago riot" in 1919, waarbij 15 blanken en 23 negers
werden gedood, terwijl 178 blanken en 342 negers werden gewond,
heeft een treurige bekendheid gekregen. Zij leidde tot de instelling van
Chicago Commission in Race Relations, die in 1922 haar rapport
uitbracht.

Door de spanningen, die er omstreeks 1920 om de neger ontstonden,
ging men hem steeds meer als ,,probleem" zien.

De groei van humanitaire-democratische begrippen tijdens de oorlog
verleende dit probleem een dubbel pijnlijk aspect. De sociologie zag zich
voor de taak gesteld het raciale vraagstuk te bestuderen en zo mogelijk
oplossingen hiervoor aan de hand te doen. De Chicago-school heeft
zich op voortreffelijke wijze hiervan gekweten. Het is zelfs inderdaad
gelukt op de basis van systematisch verworven sociale kennis span-
ningen te verzachten en conflicten te voorkomen. Donald Young heeft
deze kennis o.a. met vrucht toegepast bij het doeltreffend organiseren
en verbeteren van de verhoudingen van blanke en zwarte soldaten in
het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog14).

Door de studie van de raciale situatie kwam men vanzelf tot de studie
van de overige problemen van de negerbevolking, die onmiddellijk
hiermee samenhingen of als een uitvloeisel hiervan kunnen worden
beschouwd. Deze studie resulteerde in het voortreffelijke werk van
sociologen als Dollard, Powdermaker en de Gardner's16). Uit de
Chicago-school kwamen ook neger-sociologen voort, die uitstekend werk
leverden, zoals Charles Johnson, E. Franklin Frazier, St. Clair Drake,
Horace R. Cay ton en Allison Davis16).

M) Vgl. Donald Young, Techniques of Race Relations, Proceedings of the
American Philosophical Society, Vol. 91, No. 2, 1947. Als auteurs die zich op
het terrein der raciale studie hebben bewogen dienen vooral nog Park, Reuter,
Bogardus. Young, Dayle Thompson en Schrieke te worden genoemd.

a) Vgl. John Dollard, Caste and Class in a Southern Town, (New Haven,
1937), H. Powdermaker, After Freedom, a cultural study in the Deep Souh,
(New York, 1939); A. Davis, B. B. Gardner and M. R. Gardner, Deep South:
a social anthropological study of caste and class, (Chicago, 1941).

^ Vgl. Ch. S. Johnson, Shadow of the Plantation, (Chicago, 1934), E. F.
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De Afroamerikanistische sociologie vond een voorlopige samen-
vatting in Gunnar Myrdal's ,,An American Dilemma". In dit stan-
daardwerk heeft de Zweedse geleerde de resultaten van de afgelopen
veertig jaren samengevat en aangevuld met het onderzoek dat door hem
in 1938 op verzoek van de ,,Carnegie Corporation" werd aangevangen.

Wanneer wij de sociologie van de Latijns-Amerikaanse landen over-
zien krijgen wij de indruk dat deze nog steeds overwegend theoretisch
en speculatief is ingesteld. Wei is er onder invloed van de Noord-
Amerikaanse sociologie een orientatie naar een meer inductieve weten-
schap bemerkbaar. Donald Pierscm een leerling van Park is thans
professor aan de universiteit van Sao Paulo. Hij publiceerde een studie
over de negers van Bahia17). Tot voor kort was de Franse socioloog
Roger Bastide, die zich eveneens met concreet onderzoek bezighield,
werkzaam in Brazilie. Het sociologisch onderwijs aan de universiteit
van Porto Rico is geheel op Amerikaanse leest geschoeid. Aan de
pas opgenchte universiteit van Jamaica treden Amerikaanse geleerden
als gasthoogleraar op; de socioloog M. Nimkoff heeft er onlangs enige
tijd gedoceerd. Op het voornaamste werk dat de Engelse sociologie over
negers in Amerika heeft voortgebracht, T. S. Simey's, ,,Welfare and
Planning in the West-Indies", (Oxford, 1946) heeft de Amerikaanse
sociologie grote invloed gehad18).

Ook de sociale geschiedenis van de neger in Amerika heeft zich na
1920 in sneller tempo ontwikkeld.

In 1918 verscheen U. B. Phillips ,,American Negro Slavery", (New
York), dat een samenvattend beeld gaf van de slavenmaatschappij
in de Verenigde Staten. Na deze studie is de sociaal-historische littera-
tuur met een aantal belangrijke werken vermeerderd. E. Donnan gaf
historische documenten over de slavenhandel uit; H. T. Caterall rechts-
historische documenten betreffende de positie der negers19). Van

Frasier, The Negro Family in, the United States, (Chicago, 1939); St. Clari Drate
mid H. R. Cayton, Black Metropolis. A Study of Negro Life in a Northern City,
(New York, 194S).

17) Vgl. Donald Pierson, Negroes in Brazil, A Study of Race Contact at
Bahia, (Chicago, 1942).

i a ) Het spreekt vanzelf dat wij bij onze schets van de ontwikkeling der Afro-
amerikanistiek geen volledigheid kunnen betrachten. Wij vermelden hoofdzakelijk
die werken die ons inziens tot de voornaamste kurmen worden gerekend. Van
een Engelse socioloog, K. L. Little, noemen wij nog ,,Negroes in Britain, A
Study of Racial Relations in English Society", (Londen, 1947), dat een beeld
geeft van de positie van kleurlingen en negers in Engeland en wel in het bijzon-
der in Cardiff.

10) E. Donncm, Documents Illustrative of the Slave Trade to America, Car-
negie Institution Publication No. 409, 4 din., (Washington 1930-1935).
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Aphteker verscheen een studie over slavenopstanden in de Verenigde
Staten die een nieuw inzicht gaven in hun mentaliteit20).

In de Journal of Negro History welke sedert 1915 is verschenen,
werden regelmatig artikelen gepubliceerd, die diverse aspecten van het
verleden van de neger in Amerika in het licht stelden.

Er kunnen enige werken over de geschiedenis van de Brits-West-
indische eilanden worden genoemd, die het resultaat van voortreffelijk
vakmanschap zijn.

De Amerikaan Ragatz schreef over de ondergang van de Britse
plantersklasse in West-Indie van 1763 tot de emancipatie; Pitman
schreef een sociaal-historische studie over de periode van 1700—1763
en Eric Williams bestudeerde de relatie van het Engelse kapitalisme en
de Westindische slavernij.

Vermeldenswaard zijn ook de studies van Mathieson en Burn. Deze
werken brachten gegevens over het milieu waarin de negers op de
eilanden hadden geleefd, die ons een beter inzicht in hun sociale situatie
geven. Op het werk van Mathieson na, berusten zij alle op een be-
studering van oorspronkelijke bronnen21).

Buiten het Engelse gebied vragen twee werken de bijzondere aan-
dacht: Gilberto Freyre's ,,The Masters and the Slaves", (New York,
1946) en Gonzalo Aguirre Beltran's ,,La Poblacion negra de Mexico
1519—1810. Estudio Ethno historico", (Mexico, 1945). Gilberto Freyre
heeft een van de weinige voorbeelden in de wereldlitteratuur geleverd
van werkelijke sociologische geschiedschrijvirig. Hij beschreef de wor-
ding van de Braziliaanse maatschappij en analyseerde het aandeel dat
Portugezen, Indianen en negers bijgedragen hebben tot de Braziliaanse
cultuur. Puttend uit rijke bronnen schilderde hij de feodale relaties
tussen de twee elementen waarop de maatschappelijke structuur in het
verleden berustte, de ,,casa grande", het grote herenhuis, en de ,,sen-
zala", het slavenkwartier. Hij liet op zijn eerste werk een tweede volgen
,,Sobrados e Mucambos" (Tweeverdiepings-stadshuizen en Hutten),

H. T. Catterall, Judicial Cases Concerning American Slavery and the Negro.
Carnegie Institute, 5 dl., (Washington, 1926).

*») H. Aphteker, Negro Slave Revolts in the United States, (New York, 1939).
Du Bois gaf nog enige sociaal-historische werken uit over de neger o.a., Black
Folk, Then and Now, (New York, 1939).

**•) :JL. J. Ragatz, *The Fall of the Planter Class in the British Caribbean,
(New York, 1928); F. Pitman, The Development of the British West-Indies
1700-1763, (New Haven, 1917); Eric Williams, Capitalism and Slavery, (Chapel
Hill, 1944) ; W. L. Burn, Emancipation and Apprenticeship in the British West-
Indies, (Londen, 1937), W. L. Mathieson, British Slavery and its Abolition,
(Londen, 1926).
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waarin hij de opkomst van de gekleurde stedelijke middenklasse, de
tweede phase in de sociale geschiedenis van Brazilie, beschreef. On-
danks enkele verouderde, naturalistische theorieen, die Freyre hier en
daar ter sprake brengt, is zijn werk voorbestemd om blijvend tot de
klassieken van de sociale geschiedenis van Amerika te worden ge-
rekend 2»).

De Mexicaan Beltran heeft in een eveneens rijk gedocumenteerd
boek, dat hij na uitvoerige archiefstudie voltooide, de herkomst, samen-
stelling en sociale situatie van 1519—1810 geanalyseerd van de neger-
groepen, die in Mexico hebben gewoond. Zijn werk munt uit door
nauwkeurigheid en is een goed specimen van de resultaten, welke met
de ethno-historische methode, waarover wij nog zullen spreken, bereikt
kunnen worden.

Door de ontwikkeling van de inductieve methode verloor de socio-
logie van de neger haar a-prioristisch karakter. In een opzicht behield
zij echter volgens Herskovits een a-prioristische opvatting en wel ten
opzichte van de invloed van het Afrikaans verleden op de neger in de
Verenigde Staten. ,,Scholarly opinion", zegt Herskovits, ..presents a
fairly homogeneous conception as to African survivals in the United
States. On the whole specialists tend to accept and stress the view that
Africanisms have disappeared as a result of the pressures exerted by
the experience of slavery on all aboriginal modes of thought or be-
haveor33).

Herskovits citeert passages uit het werk van Park, Frazier, Reuter
en Johnson om deze uitspraak te staven. Een verdiepte techriiek van
onderzoek welke hij zich bij zijn studie van negers in Suriname, Haiti,
Trinidad en Brazilie had verworven, zou, meent Herskovits, ook in de
Verenigde Staten een onvermoede invloed van het Afrikaanse verleden
aan het licht kunnen brengen. In elk geval, diende deze kwestie naar
zijn oordeel opnieuw te worden bestudeerd.

Om de betekenis van Herskovits voor de Af roamerikanistiek te kun-
nen bepalen en zijn critiek op de genoemde sociologen te begrijpen,
moeten wij eerst nagaan hoe deze tak van wetenschap zich heeft ont-
wikkeld binnen de grenzen der culturele anthropologie.

a s) Gilberto Freyre werd in 1900 in Recife geboren. Hij studeerde onder Boas,
Giddings, Seligman en Hayes in de Verenigde Staten en is professor te Rio
de Janeiro in de sociologie en culturele anthropologie. ,,Casa-Grande & Senzala".
(The Masters and the Slaves), verscheen in 1933, *,,Sobrados e Mucambos"
in 193$.

s") M. Herskovits, The Myth of the Negro Past, (New York, 1941), biz. 3,
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De orientatie van deze laatste wetenschap was lang ongunstjg voor
de ontwikkeling van de Afroamerikanistiek. Toen zij in het midden
der 19de eeuw haar vleugels begon uit te slaan, raakte zij geheel in
de ban van een evolutionistische denkwijze, waardoor zij sterk ge-
preoccupeerd werd door pogingen om de universele geschiedenis der
mensheid te reconstrueren. Door de combinatie van de studie van de
,.survivals" van vroegere cultuurtoestanden bij de hoger-ontwikkelde
volken en de vergelijkende studie van contemporaine ,,primitieve"
volken, trachtten Morgan, Tylor en hun volgelingen de phasen vast te
stellen die de mensheid op haar weg naar het stadium had doorlopen
waarin de toenmalige Westerse cultuur verkeerde. Hierdoor werd de
belangstelling van de ethnoloog vooral op ,,zuivere" culturen gericht,
die niet of weinig met de Westerse cultuur in aanraking waren geweest.
Ook trachten ethnologen — Bastian is hier een merkwaardig voorbeeld
van — zoveel mogelijk vast te leggen van de culturen die naar hun
mening bezig waren voorgoed te verdwijnen. Aan geen van deze beide
criteria voldeden de cultuurvormen van de negerbevolking in Amerika.

De diffusionistische scholen, die zich in tegenstelling tot de grove
generalisaties van de evolutionisten ontwikkelden, legden de nadruk op
de wederzijdse be'invloeding van culturen. Zolang zij zich echter even-
eens in wijde speculaties over de verspreiding van cultuur-complexen
verloren in een poging om het historische gebeuren zonder bronnen
vast te stellen, was de kans gering dat zij zich voor de marginale neger-
groepen in Amerika interesseerden. Het onbehagen over de speculaties
van evolutionisten en diffusionisten leidde tot twee reacties: tot de
reactie van de funotionalisten, die zich onder de leiding van Mali-
nowski van de geschiedenis afwenden om zich te concentreren op de
gescheiden studie van bestaande culturen in hun f unctionele samenhang
en de reactie van de ethno-historische school waarvan Herskovits thans
een van de belangrijkste representanten is. De ethno-historische school
trachtte de volkeren en stammen, waarmee zij zich bezighield, te be-
studeren in het licht van de gegevens welke zij uit geschreven bronnen
kon putten. Zij zocht haar kracht in een verdiepte historische be-
schouwingswijze 2*). Zij ging dus diametraal de andere richting uit
als het functionalisme. Toch hebben beide richtingen ondanks dit car-
dinale verschil grote overeenkomsten. Het ethno-historisme sluit natne-
lijk een functionalistische beschouwingswijze niet uit. In haar studie

-.,$*) Vgl, M. J. Herskovits, The Significance of the Study of Acculturation
for Anthropology, American Anthropologist, Vol. 39, No. 2, 1937, biz. 259 e.v.
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van hedendaagse mensengroepen en hun toestand in het verleden kan
zij trachten de verschillende elementen van hun cultuur in samenhang
te beschouwen. In feite heeft zij dit ook gedaan. Functionalisme en
ethno-historisme hebben ook gemeen dat zij zich sterker toelegden op
de studie van sociale processen. Vaak classificeert men een school op
grond van een opvallende trek, die haar van gelijktijdige en vooraf-
gaande scholen onderscheidt. Dit verblindt ook vaak voor de grote
overeenkomst die er tussen scholen bestaat die in een tijdperk optreden.

Alle moderne scholen worden gekenmerkt door een verbeterde tech-
niek van onderzoek, die zich onder invloed van Boas, Rivers, Radclif fe-
Brown en Malinowski heeft ontwikkeld en een systematischer
sociologische analyse van groepsverschijnselen, waarbij vooroal ook de
verhouding van de individu tot de groep en de wijze waarop het socia-
lisatie-proces zich aan hem voltrekt worden beschouwd. Ten gevolge
van deze orientatie werd de ,,zuiverheid" van een cultuur een kwaliteit
gelijk elke andere.

Om inzicht in sociale processen te krijgen bleek juist de studie van
de veranderingen, die door het contact tussen groepen tot stand kwamen
en onmiddellijk geobserveerd konden worden, uiterst waardevol.

Omstreeks 1925 beginnen studies van dit contact, acculturatie-studies
genoemd, in aantal toe te nemen. Sedert dien zijn de methoden voor
de bestudering van acculturatie-verschijnselen gemeengoed geworden
van de moderne culturele anthropologen.

In 1926 verscheen een studie van Puckett over de volkscultuur der
negers in het Zuiden der Verenigde Staten, waarin hij ook aandacht
schonk aan hun verhouding tot Afrika25). Puckett's werk dat echter
niet voldoet aan de eisen, die de culturele anthropologie thans stelt,
heeft in Noord-Amerika nog weinig navolging gevonden. De meeste
sociologische werken die wij hierboven noemden hebben b.v. aan de
studie van het ,,volksgeloof" van de neger weinig aandacht besteed en
zich weinig rekenschap van de invloed van het Afrikaanse verleden
op zijn tegenwoordige toestand gegeven. Dit verklaart de critische
houding, die Herskovits tegenover hen heeft aangenomen en die hij
in de boven aangehaalde passage heeft geformuleerd.

Het waren negergroepen buiten de Verenigde Staten die de belang-
stelling der Amerikaanse culturele anthropologen trokken.

ffl5) N. N. Puckett, Folk Beliefs of the Southern Negro, (Chapel Hill,
Vgl. voor het begrip acculturatie ook: M. J. Herskovits, Acculturation. The
Study of Culture Contact, (New York, 1938).
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In 1923 had de toenmaals bekende socioloog U. G. Weatherley in
een artikel in de American Journal of Sociology op de betekenis van
de Westindische eilanden gewezen voor de studie van sociale processen.
De groepen op deze eilanden, merkte hij op, hebben invloeden van
buiten ondergaan en zijn tegelijkertijd toch relatief ge'isoleerd gebleven.
Er zijn voldoende bronnen aanwezig waaruit him geschiedenis is na te
gaan, waardoor het mogelijk is de veranderingen te constateren die in
hun sociale leven hebben plaats gevonden. Deze zelfde opmerkingen
zouden ook van toepassing op de Guyana's kunnen zijn. Weatherley
heeft de richtlijnen vastgelegd volgens welke het latere onderzoek van
de Westindische volksgroepen zich zou bewegen: een studie van sociale
processen in het licht der geschiedenis.

Op twee andere principen, die het werk van onderzoekers als Hers-
kovits later hebben beheerst, legt hij verder de nadruk. Ook al zou de
neger niet veel ,,objectieve culturele uitrusting" hebben bezeten bij zijn
aankotnst in Amerika, zegt Weatherley, dan was zijn geest toch in elk
geval geen tabula rasa. Hij kwam met bepaalde belangstellingen en
capaciteiten. De wijze waarop hij deze in de slavenmaatschappij kon
richten hebben zijn cultuur bepaald. Wij vinden hier in de kern Hers-
kovits' doctrine van de re'interpretatie, die nog ter sprake komt, terug.
Weatherley wees ook op het interdisciplinaire karakter van de Afro-
amerikanistiek waarop ook Herskovits de nadruk heeft gelegd. Om
het groepsleven van de negers in Amerika met succes te kunnen be-
studeren is een hechte samenwerking van technologie, economie, land-
bouwwetenschap, geschiedenis en psychologie nodig, zegt Weatherley;
Herskovits heeft deze lijst later met de musicologie en linguistiek
aangevuld. Voor deze wetenschappen zou de West een voortreffelijk
,,laboratoriutn" blijken te zijn 2 6 ) .

Martha Beckwith was de eerste die zich in dit sociale laboratorium
terugtrok. Zij publiceerde, na enige jaren op Jamaica te hebben gewerkt,
de eerste studie over een negergroep waarbij de voornaamste aspecten
van haar sociale leven tot hun recht kwamen27). Haar werk is door
de studie van Herskovits gevolgd, die hetzelfde nastreefde.

*«) U. G. Weatherley, The West Indies as a Sociological Laboratory, Amer.
Jour. Sociol, 29, 1923, biz. 290-304.

**) M. Beckwith, *Black Roadways, a Study in Jamaican Folk Life, (Chapel
Hill, 1929). Van sociologische zijde is er sedert 1937 ook meer interesse gekomen
voor het Caraibische gebied. Bij ,,Fisk University" zijn verschillende ..Master
Theses" over Caraibische problemen ingeleverd. Zie voor het onderzoek dat thans
aan de gang is: Year Book of Caribbean Research, 1948, (Port-of-Spain).
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De opbloei van de Af roamerikanistiek is voortgekomen uit de nieuwe
orientatie van sociologie en culturele anthropologie, die wij hierboven
hebben geschetst. Maar deze opbloei kon toch ook niet losgedaeht
worden van het bezielende optreden van enkele persoonlijkheden. Robert
Park heeft niet alleen inspirerend gewerkt op het terrein der algemene
sociologie, maar heeft ook onmiddellijk de studie van de neger be-
vorderd. Zo zal ook de persoon van Melville Herskovits steeds weer
in verband moeten worden gebracht met de ontplooiing van de Afro-
amerikanistische culturele anthropologie. Melville Herskovits, een leer-
ling van Franz Boas, begon zijn wetenschappelijke carriere in 1928
met een physisch-anthropologisch onderzoek van de negers in de Ver-
enigde Staten. Uit dit onderzoek Week hem dat een studie van de
Amerikaanse neger slechts succesvol kon zijn wanneer zij werd ge-
baseerd op de,studie van zijn herkomst en zijn Afrikaanse achtergrond.
Dit inzicht wilde Herskovits toetsen bij de soeiale studie van een
negergroep in Amerika.

Elsie Clews Parsons, die eveneens in deze tijd met folkloristisch
onderzoek op de Westindische eilanden (Haiti) was begonnen, wees
Herskovits op de cultuur der Bosnegers in Suriname, die zoals uit de
schaarse gegevens over deze groep bleek, van alle negergroepen in de
Nieuwe Wereld het sterkst haar Afrikaanse karakter had bewaard.
Het onderzoek dat Herskovits met zijn vrouw, die ook bij Boas had
gestudeerd, in 1928 en 1929 in Suriname verrichtte, heeft grote invloed
op het wetenschappelijke werk van dit echtpaar gehad.

In de stad Paramaribo wachtte hen een grote verrassing, Uitge-
trokken om resten van Afrikaans leven in de Surinaamse bossen te
vinden, stieten zij tot hun verbazing bij de zwarte volksklasse in deze
stad op een onvermoede schat aan Afrikaanse cultuurelementen. Wij
laten Herskovits zelf over zijn ervaringen aan het woord: ,,If was
evident for example", vertelt hi}, ,,even on initial aquaintance that
many ancestral African customs were to be found among the Negro
tribes of the Bush, who because of their long isolation had experienced
a minimum of contact with Europeans. But to one expecting a modi-
cum of Africanisms in the Bush, and an absence of them in the coastal
city of Paramaribo, where the Negroes have had close and continuous
contact not alone with Europeans but. with Caribs, Javanese, British
Indians, and Chinese as well the results of close study were start-
ling"28). Onder een laag van Europese cultuur ontdekten Melville en

28) M. Herskovits, The Myth of the Negro Past, biz. 15.
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Francis Herskovits, steeds meer Afrikaanse instellingen en gedrags-
wijzen. En zij vroegen zich af: ,,If this obtains in Guiana, might not
Negro behavior elsewhere in the New World be profitably reinvesti-
gated with the lessons of this research in mind?" Herskovits stelde een
programma van onderzoek op, dat hij systematisch uitvoerde. Achter-
eenvolgens maakte hij op Haiti, Trinidad en in Brazilie studie van
geselecteerde negergroepen. Het resultaat hiervan heeft hij in een serie
brilliante monographieen gepubliceerd 2B). Voor hij deze onderzoekihgen
begon werkte Herskovits tezamen met zijn vrouw op de Westkust van
Afrika. Zijn studie van de bevolking van Dahomey verschafte hem
onmiddellijke kennis van het leven van een Afrikaanse stam, waarvan
de cultuur sterk invloed op enkele negergroepen in de Nieuwe Wereld
(o.a. op Haiti en in Suriname) heeft uitgeoefend 30). Hierdoor was Hers-
kovits in staat door eigen observatie cultuurvergelijkingen tussen negers
in hun oud en nieuw woongebied te maken. Niet alleen door zijn eigen
werk heeft Herskovits de opbloei der Afroamerikanistiek bevorderd.

Als leermeester van jonge onderzoekers, die onder zijn leiding in
Cuba, Jamaica, Brazilie, Haiti en Brits-Honduras hebben gewerkt,
heeft hij ook belangrijke bijdragen tot deze wetenschap geleverd. Boven-
dien heeft hij bij anderen buiten de kring van zijn onmiddellijke leer-
lingen belangstelling hiervoor gewekt en hun de weg tot eigen onderzoek
gewezen31).

Herskovits gebruikte in zijn werk over de Afrikaanse cultuurelemen-
ten in Amerika vaak de term ..survivals". Men zou op het begrip zoals
dat door hem wordt toegepast nog steeds de oude definitie van Tylor
kunnen betrekken: ..survivals" zijn ..processes, customs, opinions and
so forth, which have been carried by force of habit into a new
society.. . . a n d . . . . thus remain as proofs and examples of an older
condition of culture out of which a newer has evolved" 2 3).

**) M. J. Herskovits, Life in a Haitian Valley, (New York, 1937); M. J.
en F. S. Herskovits, Trinidad Village, (New York, 1947). De onderzoekingen
in Suriname werden gepubliceerd in: ,,Suriname Folklore", (New York, 1936)
en ,,Rebel Destiny. Among the Bush Negro of Dutch Guiana", (New York,
1934).

""J M. J. Herskovits, Dahomey, An ancient West African Kingdom, (New
York, 1938), 2 din.

a i ) Ik wijs in het bijzonder op de belangrijke studie van A. A. Campbell,
St. Thomas Negroes, A Study of Personality and Culture. (Psychological
Monographs^ Vol. 55, Evanston, 1943).

**) Vgl. M. T. Hodgen, The Doctrine of Survivals, biz. 37; E. B. Tylor,
Primitive Culture, Vol. I, (7th ed. New York), biz. 16.
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In tegenstelling tot de oudere scholen in de culturele anthropologie
bestudeert Herskovits de Afrikaanse ,,survivals" echter niet als min-
of-meer ge'isoleerde elementen. Hij heeft de negergroepen in hun geheel
tot object van zijn studie gemaakt en daarbij geen aspect van hun leven
verwaarloosd. De Afrikaanse elementen worden altijd als delen van de
totale cultuur der groep beschouwd en in samenhang behandeld met de
andere elementen, die in het nieuwe milieu zijn ontstaan en overgenomen.

Om hun betekenis en functie beter te begrijpen worden zij echter in
tijdsperspectief gezien en vergeleken met de cultuurelementen van het
land van herkomst.

Herskovits studie der negerculturen heeft hem tot enige belangrijke
theoretische opvattingen geleid. Op enkele van hen willen wij nog in
het bijzonder de aandacht vestigen. In de eerste plaats op het principe
der reinterpretatie. Herskovits wijst erop dat ook waar de vorm ver-
loren gaat het oude in ,,substantie" kan voortleven. Dit geschiedt door-
dat de psychologische waarde, welke aan de oude vorm werd gehecht,
aan een nieuwe vorm, die zulks door bepaalde overeenkomst met de
oude moet toelaten, wordt verbonden. Als voorbeeld hiervan noemt
hij het proces waarbij in de gevallen waar de oude Afrikaanse polygyne
familie in de Nieuwe Wereld is verdwenen, betrekkelijk snel op elkaar
volgende verhoudingen in de plaats treden, die het niet tot een durend
en wettig huwelijk brengen. De psychische bevrediging, die in simul-
tane polygyne verhoudingen werd gevonden, wordt nu gezocht in
successievelijke verhoudingen van niet al te lange duur. Omgekeerd
kunnen ook nieuwe gevoelsinhouden aan oude vormen worden verbon-
den, die dan eveneens worden gerelinterpreteerd.

Een ander wetenschappelijk begrip uit Herskovits' wetenschappelijk
arsenaal is: de culturele focus. De focus van een cultuur ontstaat door-
dat er een tendentie in de groep waarneembaar is, waardoor bepaalde
instellingen rijker ontwikkeld zijn en een belangrijker rol in het leven
der individuen spelen dan andere. Door de culturele focus in het groeps-
leven vast te stellen is het tnogelijk de veranderingen in de geestelijke
orientatie van de groep nauwkeuriger te bepalen 33).

Vrijwel gelijktijdig met het werk van Herskovits komt er op ver-
schillende plaatsen buiten de Verenigde Staten groter belangstelling
voor de studie van de neger. Op Haiti publiceren Price Mars en

38) Voor Herskovits theoretische begrippen zie M. Herskovits, the Myth
of the Negro Past; M. J. Herskovits, Problem, Method and Theory in Afro
american Studies, Afroamerica 1945, Vol. I, biz. 5 en M. J. Herskovits, Man
and His Works, (New York, 1948).
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Dorsainvil studies over de volkscultuur van hun geboorteland34). Op
Hiaiiti werd een ,,Bureau d' Ethnologie" opgericht, waarvan de mede-
werkers reeds een aantal belangwekkende studies hebben gepubliceerd.
Na Herkovits hebben ook twee Amerikaanse sociologen op Haiti
gewerkt, James Leyburn en G. E. Simpson, die grote uitbreiding aan
de kennis der Haitiaanse maatschappij hebben gegeven. Als onderdeel
van het ,,Pilot Project" van de Unesco werden sociale onderzoekingen
door en onder leiding van A. Metraux verricht35).

In Brazilie werd het werk van Nina Rodriguez en zijn leerlingen
voortgezet door Artur Ramos, een psychiater en socioloog, die sedert
1928 werkzaam was aan het Instituut Nina Rodriguez van de medische
faculteit van Bahia. Daarna doceerde hij te Rio de Janeiro. Een tweede
centrum van de Afroamerikanistiek ontstond in Recife onder leiding
van Gilberto Freyre en Ulysses Pernambucano. De belangstelling voor
de neger in Brazilie kwam tot uiting in twee congressen, die in 1934
(Recife) en 1936 (Bahia) over de problemen van de Afroamerikanistiek
werden gehouden. In de litteratuur zien wij na 1936 een groot aantal
nieuwe namen verschijnen, zoals Edison Carneiro, Concalves Fernan-
des, Nelson da Senna en Jacques Raimundo. Octavio da Costa Eduardo,
een leerling van Herskovits, publiceerde een werk over ,,The Negro in
Northern Brazil. A. Study in Acculturation" (New York, 1948).

In Montevideo werkt Udefonso Pereda Valdes. In Peru publiceerde
Maclean y Estenos een samenvattend werk over ,,Negros en el Nuevo
Mundo" (Lima, 1947) 3 6).

De activiteit op het gebied van de Afroamerikanistiek in de Latijnse
landen leidde tot de oprichting van ,,Instituto International de Estudios
Afroamericanos". Door dit instituut wordt sedert 1945 het tijdschrift
Afroamerica, uitgegeven.

Ook in het Brits-Westindische gebied is er een verhoogde activiteit
waarneembaar. Henriquez maakte een studie van het familieleven op
Jamaica. Edith Clarke, een leerlinge van Malinowski, bestudeerde lan-
delijke negergroepen op Jamaica.

84) L. Price Mars, *Ainsi Parla l'Oncle (Port-au-Prince, 1928); J. C.
Dorsainvil, Vodun et Nevrose, (Port-au-Prince, 1931).

***) I. G. Leyintrn, The Hartian People. (New Haven, 1941); van G. E.
Simpson verschenen artikelen in Social Forces (1942), de American Anthropologist
(1940) en andere wetenschappelijke tijdschriften. Van de werken over Haiti
noemen wij nog: H. Courlimder, Haiti Singing, (Chapel Hill, 1939).

**!) A. Ramos, O Negro Brasileiro (Rio de Janeiro 1936), vert, door R. Pattee,
The Negro in Brazil, (Washington, 1939) en A. Rmnos, Las Culturas Negras en
el Nuevo Mondo, (Mexico, 1943). Vgl. voor het werk van Maclean, The Social
Sciences im Mexico, Vol. I, No. 2, 1947.

Dl. 107. 20
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De universiteit van Jamaica heeft ook het sociale onderzoek o.a. op
Trinidad ter hand genomen. Wij vermelden reeds het werk van T. S.
Simey, die een analyse van de Westindische maatschappij gaf en richt=-
Hjnen voor haar opbouw trachtte vast te stellen.

De Franse sociale wetenschap is minder actief. E. Revert publiceerde
een geographische studie over Martinique, waarin hij ook de bevolking
beschreef. Hij Het dit volgen door een samenvattend werkje over de
Frans-Westindische eilanden en Guyana en een boekje over ,,Magie
Antillaise" (Paris, 1951), dat de moderne onderzoeker weinig zal
bevredigen.

Tenslotte wijzen wij nog op het linguistische werk van Jules Faine,
Suzane Comhaire-Sylvain, Lorenzo Turner en Robert Hall.

Op de ,,scale of intensity of Africanisms", de vergelijkende lijst van
verschillende landen, die Herskovits opstelde, met betrekking tot de
graad waarin zij Afrikaanse cultuurelementen hadden bewaard, staat
Suriname bovenaan.

Volgens de laatste officiele gegevens telt Suriname 190.474 inwoners,
van wie 80.501 (42 %) als Creolen (negers en kleurlingen) worden
opgegeven. Deze leven als volgt verspreid over stad en landelijke
districten **):

Totaal

Stadsdistrict Paramarimo . . . . 77.658

District Suriname 55.123

„ Commewijne . . . . 21.164

„ Saramacca 10.928

„ Coronie 3.947

Nickerie 17.381

„ Marowijne 4.223

Creolen

57.143
9.914
2.116
2.331
3.525
2.945
2.527

%
71
17.9
10
21
90
17
60

Generaal totaal . . . 190.474 80.501 42

Van deze Creolen leven dus 57.143 (71 %) in de stad en 23.358
(29 %) op het land. In de stad en op het land wonen zij verspreid

OT) Hierbij zijn niet gerekend ± 17.600 Bosnegers en ± 3.000 Indianen. De
bevolkingscijfers kunnen geen aanspraak op nauwkeurigheid maken; misschien
kan een recente Volkstelling (19S0) de gewenste correctie op de cijfers brengert.
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tussen Hindostanen, Javanen en Ghinezen in. In de districten Suriname
(de Parastreek) en Coronie treft men echter nog Creolen in een aan-
eengesloten woongebied aan. In de districten Saramacca en Nickerie
zijn er ook vestigingsplaatsen, die merendeels door Creolen worden
bewoond.

Hoeveel Creolen nog raszuivere negers zijn en hoeveel kleurlingen
is niet vast te stellen. Wei kan gezegd worden dat het grootste gedeelte
van de landelijke groep uit vrijwel onvermengde negers bestaat. Het
komt mij niet waarschijnlijk voor dat de kleurlingen meer dan 20%
van het totaal der Creoolse stadsbevolking uitmaken.

Door de sociale structuur van het land bestaat de middenklasse, ook
al vindt men hierin ook negers, overwegend uit kleurlingen en de volks-
klasse overwegend uit negers.

Wij vinden dus in Suriname drie grote groepen negers: een stedelijk
proletariaat, een landelijke groep en de Bosnegers. Op deze groepen
hebben Westerse invloeden ongelijk ingewerkt en in een sterk verschil-
lend milieu. Dit maakt het mogelijk om de cultuurvergelijkende methode
reeds binnen de grenzen van Suriname toe te passen. Vele raadsels,
waarvoor men bij de studie van deze verschillende groepen te staan
komt, kunnen door hun onderling te vergelijken een oplossing vinden.

In Suriname en de Nederlandse Antillen hebben de blanke en
gekleurde boven- en middenklassen dezelfde houding tegenover de
volkscultuur van de neger aangenomen als elders in Amerika.

In Suriname werd in 1877 verplicht onderwijs op Nederlandse grond-
slag en in het Nederlands ingevoerd, die op complete assimilatie was
gericht. Een wet verbiedt elke vorm van Afrikaanse religie als ,,af-
goderij". Desondanks zijn onder de laag Europese cultuur, die. zeer
ongelijk over de bevolking is uitgesmeerd, taaie resten van Afrikaanse
cultuur blijven leven. Onder en naast het Christendom leeft in de stad
en op het land de oude Afrikaanse religie voort. Opmerkenswaard is dat
de beoordeling van de heersende klassen een weerslag in de geest van
de neger heeft gevonden, waardoor hij het volksgeloof als ,,afkodrai"
(creolisering van afgoderij) aanduidt ook al behoort hij tot haar adep-
ten. Hierdoor is er een gecompliceerde verhouding tot het volksgeloof
bij de massa ontstaan.

Het is niet te verwonderen dat een dergelijke houding van de ont-
wikkelde klassen tegenover de volkscultuur ernstige studie hiervan niet
bevorderde. -

Over de volkscultuur der stadsnegers verschenen enige kleine ge-
schriften, die slechts enkele oppervlakkige aspecten hiervan behan-
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delden38). Sociologische studies van de Creolengroep werden niet
gemaakt. Aangezien de Nederlandse regering geen doelbewuste con-
structieve politiek voerde tot sociale opheffing van de Creoolse volks-
massa werd de noodzaak hiervan ook niet gevoeld. De sociographische
school in Nederland, die lange tijd de leiding van de sociologisch-
georienteerde wetenschappen in Nederland heeft bezeten, was te locaal
geinteresseerd om de blik overzee te richten. Indien men voor 1914
studies zou moeten vermelden, die over de Surinaams-Creoolse be-
volking van stad en land werden geschreven zou men slechts Prince
Roland Bonaparte's Les Habitants de Suriname, (Paris, 1884) en W.
Joestfs, Ethnographiscb.es und verwandtes aus Guayana, (Int. Archiv
fur Ethnographic V. Suppl. 1893) kunnen noemen.

Op de koloniale tentoonstelling van 1883 te Amsterdam was Bona-
parte in contact gekomen met bevolkingstypen uit Suriname. Hij be-
studeerde deze physisch-anthropologisch en publiceerde zijn resultaten
met systematische gegevens, die hij over land en volk verzameld had,
en uitgebreid foto-materiaal. Joest maakte een reis door Suriname en
vatte de gegevens die hij aldaar verzameld had, in een ethnographische
beschrijving samen.

Over de Bosnegers stonden er meer authentieke gegevens ter be-
schikking. Reeds vroeg hadden personen buiten de sociale wetenschap
interesse getoond voor deze merkwaardige mensengroep. Coster en
Van Coll, die door hun werk vele jaren in aanraking met de Bosnegers
kwamen, publiceerden ethnographische beschrijvingen over hen in de
,,Bijdragen voor Taal- Land- en Volkenkunde van Ned. Indie (in 1866
en 1903). Van Panhuys, Junker en IV. F. van Lier deden verschillende
artikelen over hen het licht zien.

De rechtshistoricus Kohler en de linguist Sthnchardt waren de eerste
deskundigen die zich bezighielden met de studie der Surinaamse Bos-
negers; Kohler schreef over hun recht en Schuchardt onderzocht de
structuur van de taal der Sarammacaanse Bosnegers.

De Zweed Lindblom vergeleek daarop in een belangwekkend boek
elementen van de geestelijke cultuur, die hij, evenals zijn voorgangers,
uit litteratuur bestudeerde, en objecten van de materiele cultuur der
Bosnegers met Afrikaanse gegevens.

Herskovits is evenwel de enige culturele anthropoloog die onder de
Bosnegers in Suriname heeft gewerkt. In zijn ,,Rebel Destiny" heeft hij
een voortreffelijk beeld van hun leven gegeven, dat in staat stelt dieper

38) Zie b.v. F. P. en A. P. Penard, Surinaamsch Bijgeloof. Bijdr. T.L.V.
Ned. Indie, 67, 1913.
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inzicht in hun geestelijk leven te verkrijgen. Ook uit litterair oogpunt
moet dit boek worden geroemd.

Na het verschijnen van Herskovits' werk kan als enige mijlpaal op
het terrein der Bosnegerstudie de publicatie van W. F. van Lier worden
genoemd, die onder de stimulerende medewerking van C. H. de Goeje
tot stand kwam. Hierin heeft Van Lier een schat van betrouwbare
gegevens medegedeeld, die hij in een langjarige omgang met Bosnegers
had verzameld39). Ondanks het werk van Herskovits en Van Lier
is de kennis van de Bosnegers nog onvoldoende. Er ontbreken nog vele
gegevens over de economische en sociale verhoudingen in deze groep.
Ook zijn vele problemen, die zich in verband met de structuur van hun
godsdienst voordoen nog onopgelost.

Nog onbevredigender is de beschikbare kennis van de Creolengroep.
Lichtveld schreef een artikel over de volkstaal der Creolen, het Neger-
Engels of Sranang tongo, waarin hij de invloed van de Afrikaanse
talen op het Neger-Engels analyseerde. Hij bracht hierin verrassende
syntactische invloeden aan het licht40). Dit artikel blijft evenals de
Josselin de Jong's studie over het Neger-Hollands, dat eerder verscheen,
een geisoleerd verschijnsel op het terrein der Afroamerikanistiek in
Nederland41). Het Indonesische studieveld eiste de beschikbare cul-
turele anthropologen in Nederland volledig op.

In ,,Suriname Folk-Lore" heeft Herskovits meer gegeven dan de
titel van dit werk doet vermoeden. Het handelt niet alleen over folk-
loristische elementen in het leven van de Creolengroep, maar behandelt
ook de sociologische aspecten van hun groepsleven. Het werk is vooral
als wij de betrekkelijk korte tijd in aanmerking nemen waarin de ge-
gevens ervoor werden verzameld, van een bewonderingswaardige nauw-
keurigheid en rijkdom. Ondanks de rijkdom die het biedt, moeten
wij de mening handhaven dat onze kennis van de Creolen nog zeer

30) Vgl. IV. P. van Lier en C. H. de Goeje, Aanteekeningen over het gees-
telijk leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers) in Suriname,
(Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie, dl. 99, afl. 2).
Wij verwijzen naar de bibliographic van de Goeje in dat deel voor litteratuur
over de Bosnegers.

40) L. Lichtveld, Afrikaansche resten in de Creolentaal in Suriname, De W. I.
Gids, 1928 en 1929. Hij deed hierop een studie over de Surinaains-Afrikaanse
spinverhalen, de anansitori's, volgen (De W. I. Gids, 1931). R. Hall publiceerde
een recente studie over het Neger-Engels, (Language, 1948). De taalgeleerden
W. Gs. Hellmga en W. Pee stelden in de jaren 1949 en 1950 een onderzoek in
naar de taalverhoudingen in Suriname. De resultaten hiervan staan nog niet ter
beschikking.

1X) / . P. B. de Jossetin de Jong, Het Negerhollandsch van St. Thomas, Med.
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bnvoldoende is. Wat in het werk van Herskovits niet genoeg tot zijn
recht komt is de analyse van de wijze waarop. de verschillende ele-
menten, die hij beschrijft in het leven van de Creool functioneren en
welke betekenis het individu-hieraan hecht. In zijn later werk heeft hij
zich juist met deze zijden van het sociale proces uitvoerig bezig ge-
houden. ,,Suriname Folk-Lore" kan ook niet aangemerkt worden als
een complete sociologische analyse van de verschillende aspecten van
het Creoolse leven. De titel maakt echter voldoende duidelijk dat Hers-
kovits dit ook niet heeft gepretendeerd. Het sociologisch onderzoek dat
echter na het optreden van Herskovits in Suriname zal worden verricht
zal bij zijn werk moeten aanknopen en ernstig rekening met de ervaring
en inzichten moeten houden, die hij zich bij zijn onderzoek in Suriname
en. elders in het Amerikaanse gebied verwierf.

•Met de kennis der negroide bevolking op de Nederlandse Antillen
is het nog slechter gesteld dan met de kennis der Surinaamse Creolen.
De totale bevolking van deze eilanden wordt in 1945 op 107.866 per-
sonen geschat. Hieronder zijn een groot aantal vreemdelingen begrepen.

De belangrijkste negergroepen komen op Curasao en Bonaire voor;
het is echter zeer moeilijk uit te maken hoe groot deze zijn. Ook op de
Antillen hebben de heersende groepen zich weinig in het geestelijke
leven van de neger verdiept. Van de cultuur der Curac.aose en Bonai-
riaanse negers is zeer weinig bekend.In de Jaarverstagen van het Ge-
schiedkundig-, Taal-, Land- en Volkenk. Genootschap te WUlemstad
(1897—1899), vindt men enige bijdragen over het Papiamento en de
Cuenta di nansi, de Guraqaose spin-verhalen. Gatchet en Lens publi-
ceerden studies over het-Papiamento. Verder heeft Latour de studie
vande cuenta di nansi voorgezet *2). Een welkome aanvulling op deze
studies heeft de Curac^.onaar Af. van Meeteren in zijn ,,Volkskuttde van
Curasao, (Willemstad, 1947) gebracht. Het kan echter niet bij be-
nadering het gemis vergoeden aan een vakkundig sociologisch en cul-
tuseel-anthropologische studie van de Antilliaanse volksgroepen. Op
Curasao en Aruba kunnen binnen deze groepen welke plotseling in
het snelle industrialisatieproces dat op deze eilanden plaats vond, werden
betrokken, interessante waarnemingen worden gedaan. Hier ligt, even-
als in Suriname, nog een groot studieveld braak43).

Ktin. Academic van Wet.; 41 57, serie A, no.. 3, biz. 16 vlg.
<•?) Vgl. Enc v. West-Indie, (Den Haag, 1917) artikel: Papiamento en arti-

kelen in De :W. I; Gids. « .
•**) De socic^raaf G. Kruyer verricht thans een sociaal onderzoek op de

Bovenwindse eilanden in.ver.band met plannen voor welvaartsbevordering.
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In 1947 begon ik een onderzoek bij stedelijke en landelijke groepen
in Suriname; dit onderzoek is thans nog aan de gang4*). Raciale op-
vattingen, familieleven, arbeidsmethodes, economische verhoudingen en
de structuur der volksgodsdienst zijn objecten welke hierbij uitvoerig
worden beschouwd. De gestegen belangstelling voor de ontwikkeling
van Suriname zal het misschien mogelijk maken dit onderzoek naar ver-
schillende richtingen uit te breiden o.a. door meer onderzoekers aan te
trekken. Het onderzoek zoals het echter tot-nu-toe door mij verricht
werd, overtuigt mij hoe langer hoe meer, dat het slechts met vrucht zal
worden verricht door personen, die zowel in sociologie, culturele anthro-
pologie en sociale geschiedenis zijn getraind.

De voornaamste verschillen tussen de sociologie en de culturele
anthropologie ontstaan niet door andere onderzoekmethoden of een
afwijkende theoretische begripsvorming. Zij verschillen voornamelijk
naar object. Zij houden zich elk met samenlevingen bezig, die typologisch
verschillen, terwijl de culturele anthropologie bovendien nog objecten
als technologie enz. bestudeert, welke in de regel buiten de onmiddellijke
studiesfeer van de socioloog vallen. In de toekomst zal het echter blijken
dat de algemeen gevormde culturele anthropoloog deze objecten even-
eens beter aan specialisten kan overlaten. Hij zal meer socioloog moeten
worden, De samenlevingen waarin de negergroepen in de Nieuwe
Wereld leven vertonen een meng-type. Groepen met een hogere en
lagere technologische ontwikkeling leven hier in een samenleving met
elkaar in contact. Hierdoor wordt het noodzakelijk voor de studie van
deze samenlevingen zich met beide maatschappij-typen vertrouwd te
maken. De uitbreiding van de Westerse cultuur over de gehele wereld
zal het aantal sterk-gemengde samenlevingen overal doen toenemen.
Niet alleen om de bevruchtende invloed die de sociologische en cultureel-
anthropologische theorie op elkaar kunnen uitoefenen, maar ook om de
voorwaarden die het sociale onderzoek in de moderne wereld stelt, is
de nauwste toenadering tussen beide wetenschappen gewenst. Slechts
een ongedeelde cultuurwetenschap zal de processen, die zich in een
wereldbestel, waarvan de interdependentie van landen en culturen
dagelijks groter wordt, kunnen begrijpen en leiden. De Afroamerikanis-
tiek maakt hierop geen uitzondering.

Leiden, 6 Mei 1951. R. A. J. VAN LIER.

•**) R. A. J. van tier, Samenleving in een Grensgebied. Een sociaal-historische
studie van de maatschappij in Suriname, ('s Gravenhage, 1949) is een poging om
een historisch fundament te scheppen voor het verdere sociale onderzoek in
Suriname.
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