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' en
.<4 «toerden, Documenten voor de geschie-
denis van den handel II, Dr. J. Denucé
MCMXXXVII, De Sikkel, Antwerpen.

Wordt er bij ons te lande wel voldoende aandacht geschonken
aan hetgeen er buiten onze grenzen op koloniaal gebied geschre-
ven wordt? L'expansion coloniale (Néerlande et Danemark) b.v.,
van Charles de Lannoy en Herman van der Linden, toch een
werk van groote waarde (ouvrage ayant obtenu Ie prix du Roi),
kwam in 1911 van de pers, maar werd in ons tijdschrift nooit be-
sproken.

Het nieuwe boek van den Antwerpschen archivaris-conserva-
tor-historicus heeft, het is waar, niet de bedoeling ons iets van
de geschiedenis van West Indië te vertellen. Kan men echter
laatstgenoemde wel goed begrijpen, zonder den tijd waarin en de
omstandigheden waaronder zij aanving in haar bestudeering te
betrekken ? .

De eerste verschijnselen onzer koloniale activiteit in het alge-
meen dateeren van het laatst der zestiende eeuw en ontstonden
onder den invloed der politieke gebeurtenissen en economische
omstandigheden in het Europeesche rijk van Koning Philips,
van hetwelk de zeventien Nederlandsche gewesten een zoo be-
langrijk deel uitmaakten. De personen van wie die activiteit
vooral uitging, waren voor het grootste deel Zuid Nederlanders,
in de eerste plaats Antwerpenaren.

Voor de Europeesche expansie in vreemde werelddeelen, voor
de Nederlandsche zoowel als voor die van andere naties, bestond
er een zeer nauw verband tusschen Afrika eenerzijds, Indië en
Amerika anderzijds.

Het arbeidsveld der West-Indische Compagnie lag zoowel in
Afrika als in de nieuwe wereld; de schildhouders van haar wapen
waren een Afrikaan en een Amerikaansche Indiaan. Haar ver-
overingen in Portugeesch West Afrika gingen ten deele hand in
hand met die op het vasteland van Zuid Amerika.
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En ten slotte was Afrika het land van herkomst der arbeids-
krachten welke onontbeerlijk waren voor de exploitatie der
in West Indië geoccupeerde gewesten, ook de Nederlandsche; het
zwarte werelddeel heeft gedurende een paar eeuwen ook aan onze
koloniën in tropisch Amerika het numeriek belangrijkste be-
volkingselement geleverd.

Dr. Denucé wijdt veel aandacht aan de voor de ontwikkeling
van handel en scheepvaart zoo belangrijke oude cartographie;
hij reproduceert Blaeu's wandkaart van Afrika van 1644 achter
in zijn boek. Verder wijst hij erop dat zooveel kaarten, van het
laatste deel der zestiende eeuw tot den vrede van Munster, te
Antwerpen ontstaan zijn.

Even moge hier ook vermeld worden dat de auteur aangaan-
de het eerste optreden der Noord Nederlanders in Afrika eenige
bijzonderheden geeft. Wanneer wij lezen dat in 1562 een schip
onder een Vlissingschen schipper in Marocco aangehouden werd,
dat in 1563 te Antwerpen lading verzekerd werd van een schip
dat van Amsterdam vertrokken was naar Lissabon, San Lucar
en S. Thomé en dat in 1571 een Enkhuizer schip van de Kanari-
sche eilanden te Antwerpen aankwam, dan blijkt ons dat de
Noordnederlandsche handel en scheepvaart al met een flink
stuk der Afrikaansche westkust bekend geweest moeten zijn,
voordat in 1590 een schipper van Enkhuizen of Medemblik zijn
vaartuig op de reis naar Brazilië op het eiland Principe in de Golf
van Guiné zag vervallen ').

Van West Indië zegt Denucé toch wel iets; hij blijkt in den
Antwerpenaar Willem Usselincx den stichter te zien van de
West-Indische Compagnie en van de eerste Nederlandsche kolo-
niën in Amerika, een standpunt dat niet wel te verantwoorden
schijnt.

Eenige namen in het boek wijzen er wederom op, dat aanvan-
kelijk vaak dezelfde personen of geslachten een rol gespeeld heb-
ben in onze Afrikaansche, onze Indische en onze Amerikaansche
koloniale geschiedenis. Balth. de Moucheron had, zooals bekend
is, belangen in alle drie de tropische hemelstreken; Evrart Lo-
densteyn, in dienst van dezen grooten koopman, nam in 1600 het
bestuur op zich van De Moucheron's handelspost in Oost Afrika,
waar hij blijkbaar goed bekend was en wordt genoemd in de in-
structie van 1600, verzonden met de schepen welke via Brazilië

') P. de Marees, Gout Koninckrijck van Gunea, bewerking S. P.
L'Honoré Naber, uitg. Linschoten Vereeniging V, 1912.
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derwaarts zouden vertrekken •). De Lodensteyns komen ook in
de Oostindische geschiedenis voor.

Wij weten dat de Coymansen Zuid Nederlanders waren en dat in
het tweede deel der zeventiende eeuw Balth. Coymans een zeer
belangrijk aandeel had in den slavenhandel op de West; Thomas
Coymans was „principal commis ende tresorier op den schepe ge-
naemt de Leuwinne van Zelant, gedestineert naer de Oost-In-
dien" (1597) 2). Denucé heeft nog een Coymans gevonden te
Palma (Can. eilanden) in 1594. De Hase, die zich in 1607 aan
boord van een schip van Van Immerseel bevond, dat door zeeroo-
vers genomen werd en die eenigen tijd, tezamen met andere Ne-
derlanders, te Ceuta gevangen gehouden werd, kan de Antwerpe-
naar Hans de Hase zijn, die in 1603, 1606 en 1608 als commies
naar de West voer, in 1610 als opperkoopman naar Indië ver-
trok, in 1612 Raad van Indië werd en in 1628 bewindhebber
der Oost-Indische Compagnie, Kamer Zeeland 3).

Alles in aanmerking genomen was er, dacht ik, toch wel eenige
aanleiding om van Denucé's werk hier even iets mede te deelen.

Juli 1938. W. R. MENKMAN.

Z)<? tfttcycfo^eite voor
<•• • N.V. Hollandia-drukkerij, Baarn. Afl. 15 tot

18.

In deze vier mooie — wat verluchting en tekst betreft —
afleveringen heb ik Curacao en Suriname meermalen gemist.
Zelfs blijft in het artikel Luchtvaart, dat zóó bij is, dat de verbin-
ding met Australië er reeds in genoemd wordt, de tocht van de
Snip en wat daarop gevolgd is onvermeld. Suriname wordt ver-
meld bij Kokospalm maar niet bijv. bij Koffie en Koelie. Naast
Kortenaer (en anderen) had Krijnssen genoemd moeten worden.
(Laat men straks om Van Walbeek denken). D. G. F.

Yale university publications in anthropology number nineteen:
Weston la Barre, 77ie />eyote c«/i; number twenty: Alfred E. Hud-
son, KazflA social

') De Jonge, Opkomst pag. 231.
2) Dezelfde, dito I, pag. 220, 224-228.
') Corn. Buysero (1616-1618), Dr. J. W. Ijzerman, Linschoten Ver-

eeniging 1923. -
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