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KORTE SIGNALERINGEN II

DE LAATSTE CARAIBISCHE TITELS

GERT OOSTINDIE

Jan J. van Capelleveen et al, Suriname, land met veel gezichten. Kampen:
Kok, 1991, 80 pp. ISBN 90.242.2334.2. Prijs / 19,50.

Zeven korte artikelen over Suriname, met speciale aandacht voor de
rol van de christelijke kerk in heden en - in mindere mate - verleden.
Uitgegeven onder auspicien van de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Zendingsraad,
en de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
ICCO.

Chris J. Engels en J. van de Walle, Klein Venetie; Curacao in vroeger dagen.
's Hertogenbosch: Aldus, 1990, 320 pp. ISBN 90.70545.18.7. Prijs
/ 49,50.

In briefvorm neergelegde herinneringen van twee Nederlanders die
zich kort voor de Tweede Wereldoorlog op Curacao ('Klein Venetie")
vestigden. De missie-arts Engels werd een belangrijke figuur in het
culturele leven van het eiland; Van de Walle maakte vooral naam als
publicist. Dit rijk geillustreerde boek geeft een aardig, bijwijlen nostal-
gisch beeld van Curacao tussen de jaren dertig en zeventig.

Wim Hoogbergen, The Boni Maroon wars in Suriname. Leiden [etc.]: Brill,
1990, xvii + 254 pp. ISBN 90.04.09303.6. Prijs / 105,—.

Herziene en aanmerkelijk verkorte versie van Hoogbergens Neder-
landstalige dissertatie De Boni-oorlogen, 1757-1860; Marronage en
guerilla in Oost-Suriname (Rijksuniversiteit Utrecht, 1985). Zich base-
rend op nauwgezet archiefonderzoek schetst de auteur het ontstaan, de
consolidatie en pacificatie van de Boni-marrons, die zich uiteindelijk
merendeels in Frans Guiana vestigden.

Daniel Koning, Pinaren in hetparadijs; Suriname na de onafhankelijkheid.
Amsterdam: Fragment, 1991, 104 pp. ISBN 90.6579.047.0. Prijs
/ 39,50.

Groot formaat fotoboek, resultaat van bezoeken van Volkskrant
fotograaf Koning aan Suriname in 1982, 1984 en 1990. De ca. 90
sobere zwart-wit foto's roepen, evenals de korte geschreven inleiding,
veelal een sombere stemming op. Beelden van de verschillende bevol-
kingsgroepen, het stadsleven, de districten, de militairen, de marron-
guerrilla's.

Mats Lundahl en Thommy Svensson (eds), Agrarian society in history;
Essays in honour of Magnus Morner. London: Routledge, 1990, x + 374
pp. ISBN 0.415.04492.8. Prijs £ 40,—.

Festschrift over agrarische geschiedenis, aangeboden aan Magnus
Morner bij diens afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van
Gotenborg (1990). Bijdragen over de Caraiben en Latijns-Amerika
(Morners werkterrein), voorts enkele artikelen van theoretische aard
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alsmede over Azie, Zweden en Afrika. Auteurs: o.a. Sidney W. Mintz,
Alec Nove, Herbert S. Klein, Arnold J. Bauer, Manuel Moreno Fraginals
en verschillende Zweedse en Deense collega's c.q. leerlingen.

Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815.
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1990. ISBN
0.521.36585.6. Prijs US $ 59.50.

Zonder twijfel voor lange tijd het standaardwerk over de Neder-
landse slavenhandel. Gebaseerd op uitvoerig eigen onderzoek van de
auteur en met verwerking van nagenoeg alle relevante literatuur over
het onderwerp. Aandacht voor de organisatie en de rol van de West-
Indische Compagnie; de gang van zaken in Afrika; de 'middle passage';
bestemmingen in de Amerika's; winstgevendheid, enz. Postma conclu-
deert dat ca. 457.000 slaven door Nederlandse slavenhalers naar de
Amerika's werden gebracht. Zo'n 42% hiervan werd in Suriname in-
gevoerd, 31% in Spaans Amerika, grotendeels via Curacao.

Hans Ramsoedh, Suriname 1933-1944; Koloniale politiek en beleid onder
gouverneur Kielstra. Delft: Eburon, 1990, x + 255 pp. ISBN
90.5166.143.6. Prijs / 49,50. (Tevens dissertatie, Rijksuniversiteit
Utrecht, 1990.)

Op gedegen archiefonderzoek gebaseerde studie over een roerige
periode in de geschiedenis van Suriname. Gouverneur Kielstra brak
met de tot dan toe gevoerde assimilatiepolitiek, die de verschillende
bevolkingsgroepen tot een Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap
moest maken. Dit riep veel verzet op, vooral van de geassimileerde
Creoolse elite. Kielstra's autoritaire optreden riep regelmatig protesten
op en droeg daarmee onbedoeld bij tot het ontstaan van een gematigd
(proto-)nationalisme.

Paul Sutton (ed.), Europe and the Carribean, London and Basingstoke:
Macmillan, 1991, xii + 260 pp. ISBN 0.333.48785.0. Prijs / 41,—.

Bundel nieuwe artikelen over de rol van Europa in de hedendaagse
Caraiben. Aandacht voor Engeland (Payne), Frankrijk (Hintjens),
Nederland (Hoefte en Oostindie), Spanje (Grugel), de USSR (Shear-
man) en de EG (Sutton, O'Neil Lewis). Voorts de percepties van de
Europese aanwezigheid door Latijns-Amerika (Serbin) en de VS (Eris-
man). Redacteur Sutton concludeert dat Europa, anders dan lang werd
gedacht, allerminst verdwijnt uit de regio.
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