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MELVILLE J. en FRANCES S. HERKOVITS: 2>tn«f«if
Alfred A. Knopf, New York, 1947, 351 biz.

Toen Jiet echtpaar Herskovits in 1929 uit Suriname naar de Verenigde
Staten terugkeerde, las het in een der locale bladen van Trinidad een
opgewonden artikel van iemand, die protesteerde tegen de Shango
praktijken in de onmiddellijke omgeving van Port of Spain, de hoofdstad
van het eiland.

De Herskovitsen, Afrikanisten bij uitstek, besloten op grond van
dit artikel een onderzoek op Trinidad in te stellen, in de hoop hier nog
enkele overblijfselen te vinden van het Afrikaanse heidendom. Het
gevolg van dit besluit was het boek „Trinidad Village", dat van de zijde
van de uitgever werd voorzien van de merkwaardige toevoeging: „The
first anthropological study of a protestant Negro culture in the English-
speaking Caribbean".

In werkelijkheid is „Trinidad Village" geen anthropologische maar
hoofdzakelijk sociologische studie, die bovendien aangevuld werd met
tal van economische gegevens, die echter ten dele weer verouderd zijn.

Het dorpje Togo, een overwegend protestantse gemeenschap op
Trinidad, dat tamelijk geïsoleerd ligt, werd tot uitgangspunt gekozen.
Daarbij stonden de Herskovitsen zeer lang stil bij de secte der „shouters"
een godsdienstige groep, welke op Trinidad een illegaal leven leidt en
die, ondanks onmiskenbare Christelijke invloeden toch ook nog een
sterk Afrikaanse inslag heeft. Daarnaast werd aandacht besteed aan
de Shango Cultus, waarbij vrij duidelijk sprake is van syncretisme, die
in andere delen van het eiland wordt uitgeoefend (zeer onlangs bevatte
de Trinidad Guardian nog enkele mededelingen hieromtrent waaruit
bleek, dat de Shango-gelovigen nog steeds in de onmiddellijke nabijheid
van de stad gevonden worden) terwijl men onder meer enkele zeer
knappe hoofdstukken wijdde aan het West-Indische huwelijksleven,
waarbij de Herskovitsen er in slaagden, om, dank zij hun observaties,
waardevol materiaal aan onze kennis op dit gebied toe te voegen. Een
kennis, die voor hen, die op sociaal terrein in de West werkzaam zijn,
van eminent belang is.

„Trinidad Village" heeft evenals de overige werken van het echtpaar
Herskovits grote kwaliteiten maar lijdt, evenals die andere werken
onder het gevaar, dat deze Afrikanisten-bij-uitstek allerlei verschijnselen
te uitsluitend door een Afrikaanse bril bekijken. Professor Simey heeft
in zijn boek: „Welfare and Planning in the West Indies" ergens opge-
merkt, dat dit het voordeel heeft dat het onze gedachten fris houdt,
maar het heeft toch ook het nadeel, dat men te weinig rekening houdt
met de invloed van enige eeuwen slavernij en verwestering, waaraan
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deze mensen bloot stonden. Bovendien tonen de Herskovitsen weinig
waardering voor het werk, dat onder andere door de Christelijke kerken
in deze streken werd verricht, kerken, die een minstens even sterke,
zo niet sterkere invloed op het leven van de West-Indiërs hebben, zelfs
in Togo, dan de Herskovitson ons zouden willen doen geloven.

Al moge de omslag van dit boek spreken van een „Protestant Negro
culture", de Herskovitsen maken het de lezers niet gemakkelijk om
na te gaan waarvan meer sprake is: Christendom of Heidendom. Temeer

' omdat de onderzoekers, ondanks al hun streven naar objectiviteit, hun
bijzondere, zeer nadrukkelijke belangstelling voor mogelijke resten van
Afrikaans gemeenschapsleven onder dit deel van de bevolking van Tri-
nidad niet onder stoelen of banken steken.

Deze critische opmerking doet echter niets te kort aan een boek,
dat — populair geschreven — de leek gemakkelijk tot verkeerde con-
clusies kan leiden, maar dat voor de vakman, die op het terrein zelf
werkt, onmisbaar is, zolang hij begrip behoudt voor de ,,over-valuation"
van het Afrikanisme der Herskovitsen in hun strijd tegen: „The Myth
of the Negro-past".

J. VAN DER WALLE.

PRESTON E. JAMES: Lai»; ^utertca. Cassell d>- Cy
Ltd, London, Toronto etc. (gedrukt in de U.S.A.),
(z. j . , voorbericht dd. Dec. 1941), XXV + 908 biz.,
165 kaartjes waarvan 3 buiten de tekst, 18 wapen-
schilden, 64 blz. met 132 foto's buiten de tekst, losse
omslag (geb. / 30,70).

Een lesje in bescheidenheid zouden wij dit grote compilatiewerk
kunnen noemen, wanneer wij zien dat Suriname daarin met nog geen
halve bladzijde en de Nederlandse Antillen met nauwelijks meer dan
één bladzijde worden afgedaan — dat in zijn literatuurlijst van 293
nummers geen enkel werk heeft opgenomen dat op deze gebieden in
het bijzonder betrekking heeft.

Dat de bevolking van Saba — aan welk eiland een halve bladzijde
wordt gewijd — binnen in de krater van een uitgedoofde vulkaan
leeft en dat „The three Dutch Islands of Bonaire, Curacao, and Aruba
are formed of ancient crystalline rocks, similar in geologic structure
to the Goajira Peninsula of Colombia", zijn ondertussen onjuistheden
welke wij van dit ernstig opgezette werk niet behoeven te slikken,
terwijl de „small production of gold and bauxite" van Suriname een wel
wat verouderde indruk maakt.

Het rijke illustratiemateriaal bevat een bekende luchtfoto van de
St. Annabaai met het Waaigat en een detail van een bauxietmijn in
Suriname. In het onderschrift van de laatste afbeelding wordt het
grote belang van de bauxietproductie van Suriname in 1941 wèl even
naar voren gebracht.

P. WAGENAAR HUMMELINCK.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:58PM
via free access


