
BESPREKINGEN

P«/gn'mag£, roman, door TIP MARUGG.
Antilliaanse Cahiers, 1ste jaargang, nummer 4, 2e
jaargang, nummer 1 en 2. De Bezige Bij, Amsterdam,
febr. 1957, 172 bladz.

TIP MARUGG, die op Curasao tot nu toe alleen bekendheid genoot als
dichter, debuteerde in het thans ter ziele zijnde letterkundig tijdschrift
De S/oe/>, terwijl ook in de y4>»/•//«aanse CaAiers onder de naam „Dobbel-
stenen in Tepalka" een deel van zijn gedichten werd gepubliceerd.

Zijn debuut als romanschrijver is in zekere zin dus een verrassing;
het is dit des te meer omdat Weekend P»/gr«mage de toets der critiek met
hetgeen in de meeste Westeuropeese landen en in Noord-Amerika b.v.
door jongeren wordt gelanceerd, met glans kan doorstaan. Verrassend
ook, omdat hier een Curacaoenaar — en wel met een ,,boek over Cura-
cao" — als romanschrijver naar voren komt, wanneer wij tenminste
een figuur als de op Bonaire geboren COLA DEBROT hier buiten beschou-
wing laten, die — door allerlei omstandigheden — een plaats kreeg in de
rij van Afofer/awrfstf schrijvers en die trouwens nimmer een dergelijk
specifiek Curacaose roman heeft geschreven, hetgeen IVcifAenrf PWmt/jrage
per se is. Wij herinneren aan de ongelukkig uitgevallen poging om datgene,
wat typisch de Curacaose sfeer bepaalt, uit te beelden, van ADRIAAN
HULSHOF (onder welk pseudoniem Jo VAN AMMERS-KÜLI.KR schuil ging),
Dorsiig' Parody's, en de beter geslaagde roman Pa/>teren f/wire» van B.
GREVENBROEK, een destijds op Curacao woonachtig leraar Nederlands.

In PFeetewd Pf/griVnage behandelt TIP MARUGG een autobiografisch
gegeven; hij beschrijft het leven (zijn leven) van een employé bij de op
Curacao gevestigde olie-industrie (hij 's werkzaam bij het personeelstijd-
schrift Z)e Passaa/) aan de hand van gedachten, herinneringen en gevoe-
lens die deze man bestormen, als hij — het is Zaterdagavond en hij is
alleen — er met zijn auto op uit is, trekkend van bar tot bar en stilstaand
op diverse plaatsen van het eiland waaraan voor hem vaak reminiscenties
zijn verbonden. Wie de van elke intieme gezelligheid gespeende, harteloos
fel verlichte bars van Curacao kent, begrijpt beter dan wie ook, hoe daar
eenzaamheid en onlustgevoelens de bezoeker op het lijf kunnen springen.

Trouwens: het hele boek spreekt meer tot, heeft meer te zeggen tot
degeen voor wie het eiland iets anders inhoudt dan b.v. een geografisch
begrip. Wie gedurende enkele jaren geconfronteerd werd met de span-
ningen die er heerssen, de gebeurtenissen die er plaats vinden, met de
duizend dingen die eiland en Willemstad bepalen, voelt W«eAend Pe/-
^riwage niet alleen onmiddellijk aan, maar voelt mèè met de schrijver en
datgene wat hem bewogen moet hebben deze kreet neer en uit te schrijven.

Toch is het geen bezwaar het boek aanklevend; ondanks het sterk
persoonlijke accent en element, ondanks het feit dat het een „ingewijde"
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meer zegt, werpt TIP MARUGG op datgene wat besproken en beschreven
wordt zulk duidelijk licht, dat ook de niet-ingewijde zich een bepaald
beeld van Curacao en Willemstad kan vormen. Het probleem b.v. van
een gebied, dat in vier decennia van de rand van het bestaansminimum,
via (wij citeren) „de snelle industrialisatie en al de dingen die deze met
zich bracht, waartegen de eilandbewoners niet opgewassen zijn", tot een
grote mate van welvaart kwam, is bekend ook buiten de eilandsgrenzen
van een Curacao. Het probleem van ,,de blanke jongeman die op dit
moment, vijf minuten over half twee in de nacht, tussen de cultuur van
zijn Europese voorouders en de negercultuur van het eiland waar hij
geboren is, drijft . . " is ook voor de niet-ingewijde een voorstelbaar
probleem en hij zal merken hoezeer dit probleem het Leitmotiv van
WeeAenrf .Pe/gyimage uitmaakt. De problemen die eiland en bevolking
beroeren en welke TIP MARUGG ZO treffend beschrijft, boeien ook een niet-
ingewijde. De beschrijvingen van Willemstad en van de olie-raffinaderij
b.v. komen een surrealistische schildering nabij.

De innerlijke spanning en onrust die zich door middel van dit boek
een weg naar buiten baanden, zullen door elk goed verstaander begrepen
worden.

Enkele Papiamentse woorden c.q. uitdrukkingen als b.v. yerba-stinki
kibrahacha, wirimuziek, bruha, tamboerdansen vragen echter wel om
vertaling of nadere uitleg.

Rest te zeggen dat, ondanks het prijzenswaardig initiatief van de re-
dactie der ^«/tWiaansc CaAiers om drie afleveringen van hun driemaan-
delijks tijdschrift te bestemmen voor publicatie van deze roman, het jam-
mer is dat door het niet-uitgeven in normale boekvorm minder mensen
in de gelegenheid komen met deze Cura9aose roman kennis te maken.

DOROTHEA ENSING

TAe ATegro Fawi/y tw Bn'ttsA Gwiawa, door RAYMOND
T. SMITH. The International Library of Sociology
and Social Reconstruction. Routledge & Kegan Paul,
London, 1956, 282 bladz., 16 foto's, 5 kit. (28 sh.).

Dr SMITH, Research Fellow aan het University College of the West
Indies op Jamaica, publiceert in dit boek de resultaten van zijn onder-
zoek naar de sociale structuur van de landelijke negerbevolking in Brits
Guyana waarvoor hij gedurende een periode van 17 maanden (1952, 1953)
in een drietal kustnederzettingen vertoefde.

Aan de hand van overzichtelijk gegroepeerd statistisch materiaal geeft
de auteur een analyse van de samenstelling en functie van de 'household
group', d.i. de groep verwanten die gezamenlijk een huis bewoont. De
grondslag voor een dergelijke groep wordt gelegd door het sociaal ge-
sanctioneerde samenleven van man en vrouw (common law marriage)
dan wel door een formeel gelegaliseerd huwelijk van beide partners.
In beide gevallen komt het veelvuldig voor dat de vrouw voordat zij met
een man een woning betrekt een of meerdere kinderen bezit, die wanneer
de vrouw nog bij haar moeder verblijft hun grootmoeder als eigenlijke
verzorgster en hun moeder als oudere zuster beschouwen, hetgeen dan
tevens tot uitdrukking komt in de verwantschapsterminologie.
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Dr SMITH laat zien dat in dit bestel de relatie moeder-dochter-klein-
kinderen de stabiele factor vormt en de opvoeding van de kinderen in de
eerste plaats een taak van de moeder of grootmoeder is. De functies van
de echtgenoot-vader zijn tot het minimum beperkt en bestaan voorname-
lijk uit het verschaffen van voedsel, kleding en onderdak aan vrouw en
kinderen.

Bijzonder instructief is het beeld van de levens-cyclus van een derge-
lijke 'household group' door de auteur toegelicht aan de hand van een aantal
case studies. Een vrouw met haar jonge kinderen blijft in het ouderlijk huis
totdat zij een man bereid vindt een apart huis voor haar te bouwen en
de zorg voor een gezin op zich te nemen. In deze tijd is zij afhankelijk van
haar man. Zijn haar kinderen opgegroeid, dan treedt zij veelal op als hoofd
van het gezin en verzorgt de kinderen van haar dochters. In het latere
deel van haar leven ontvangt een vrouw in belangrijke mate economische
steun van haar zoons.

Om deze structuur te typeren gebruikt SMITH de term 'matrifocal'.
Hij neemt hiermee stelling tegen vroegere onderzoekers (o. a. HERSKO-
VITS) die menen dat de perifere rol van de echtgenoot-vader in de neger-
samenlevingen van de nieuwe wereld berust op persistentie van matrili-
neale aspecten van de oorspronkelijke Afrikaanse samenleving waaruit
de negers afkomstig zijn. Was dit immers het geval dan mocht men ver-
wachten dat de verhouding moedersbroer-zusterskinderen duidelijker
naar voren komt, hetgeen in strijd is met de werkelijkheid. De omstan-
digheden waaronder de negerslaven in Amerika werden gedwongen
te leven waren zodanig dat de eigen sociale structuur totaal vernietigd
werd. De band moeder-kind was de enige, die bleef functioneren, en die
ook na de emancipatie het zwaartepunt bleef van de sociale structuur.

Dr SMITH geeft deze theorie een wijder perspectief door de sociale
structuur van de negersamenleving te plaatsen tegen de achtergrond
van de gehele samenleving van Brits Guyana. De sociale stratificatie in
deze samenleving is in belangrijke mate gebaseerd op rasverschillen
(ascribed status). Aan de top staat de kleine groep blanken, bij wie de
leidinggevende functies berusten. Onderaan staat de neger, wiens rol
vrijwel beperkt is tot die van ongeschoolde werkkracht. Afgezien van de
weinige negers die erin slagen zich te vestigen als arts, advocaat of onder-
wijzer (achieved status) oefent de neger echtgenoot-vader dus geen
invloed uit op de sociale status van het gezin, die immers door het feit
te behoren tot de groep negers al is vastgelegd.

Binnen de negerdorpen bestaat deze mogelijkheid evenmin als gevolg van
de geringe interne economische differentiatie en het practisch ontbreken
van bestuursfunctie in de negerdorpen. De enige bijdrage die de neger
echtgenoot-vader aan het gezin levert is zijn loon dat hij meestal ver van
de zijnen op plantages of in de bauxietmijnen verdient.

Met deze studie heeft SMITH een belangrijke bijdrage geleverd tot een
duidelijker begrip van de structuur en positie van de negerbevolking
in het Caribisch gebied. Maar ook uit algemeen ethnologisch oogpunt
is zijn onderzoek buitengewoon belangwekkend, door de bijzonder knappe
wijze waarop de resultaten van het onderzoek met theoretische beschou-
wingen vervlochten worden tot een overtuigende en bondige eenheid.

H. C. VAN RENSELAAR.

West-Indische Gids XXXVII
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Wt«« de H'tfA tn Bra;ri/i«, 1645-1649, door W. J. VAN
HOBOKEN. Dissertatie Amsterdam, Noord-Hollandsche
Uitgevers Maatschappij, 1955. Deel XIII der werken
van de Commissie voor Zeegeschiedenis van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
xx + 324 biz., ill.

Du/cA t« J3ra*»7, 1624-/654, door C. R. BOXER.
Clarendon Press: Oxford University Press, 1957,
xvi + 327 biz., ill., krt.

Het „Verzuimd Brasil" heeft voor en na talloze pennen in beweging
gebracht. Veronachtzaamd in geschrifte is dit stukje vaderlandse ge-
schiedenis zeker niet. Men hoeft slechts de bibliografie van RODRIGUES*)
na te slaan om te zien hoe tijdgenoot en nazaat zich hebben beziggehouden
met de vraag waarom Nederland de kans op een koloniaal rijk in Zuid-
Amerika heeft gemist.

De historiografie van deze periode is op zichzelf een merkwaardige ge-
schiedenis. Immers, wanneer men nagaat hoe het mogelijk is dat heden
ten dage nog een driehonderd bladzijden tellend proefschrift kan ver-
schijnen over twee jaren Brazilië van een onzer zeehelden en een zeer ge-
comprimeerde beschrijving van de kwarteeuw Nederlandse gestie in
Pernambuco die vele nieuwe gezichtspunten opent, dan moet men
wel concluderen dat er in drie eeuwen geschiedschrijving iets was ver-
zuimd*).

VAN HOBOKEN') geeft het antwoord expliciet: „Wie . . . . in het beeld
van de machtsontplooiing der Nederlandse Republiek de schaduwzijden
even belangwekkend acht als de lichtplekken . . . . " die zal nog vele vragen
stellen en tot de bronnen wijlen doordringen. £n dat die bronnen niet
alleen de Nederlandse mogen zijn, wil men een enigszins evenwichtig
relaas verkrijgen, dat bewijst BOXER'') impliciet door zijn gebruik van
Portugees, Engels en Frans materiaal daarnaast.

De wisselwerking tussen deze beide schrijvers is al evenzeer tekenend
voor de huidige situatie van de geschiedschrijving der Braziliaanse periode
en van de moderne geschiedenisbeoefening in het algemeen. Zij erkennen
beiden hetgeen de ander heeft bijgedragen aan materiaal en specifieke
aanwijzingen, en men ziet hier gedemonstreerd de internationale samen-
werking, evenals - bij BOXER vooral - de mogelijkheden, die de tegen-
woordige communicatiemiddelen en de subsidie-politiek van stichtingen
voor wetenschappelijk onderzoek bieden, om de bronnen ter plaatse te

JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, HtVortogra/ta e BtWiogra/ta io Dowt'w'o
«o B>-asj7. Rio de Janeiro, 1949. Voor een aanvulling hierop zie

men de bibliografische notities in appendix IV van BOXER'S hier besproken
boek.

*) Een overzicht van de litteratuur en de lacunes speciaal op het punt
van DE WITH vindt men bij VAN HOBOKEN, p. 268 e.v.

8) Dr. W. J. VAN HOBOKEN, chartermeester Ie klas bij de Gemeentelijke
Archiefdienst, Amsterdam.

*) Dr. C. R. BOXER, Camoens professor of Portuguese, University of
London, King's College, doctor honoris causa Utrecht.
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gaan bestuderen. BOXER reisde naar Brazilië, naar Portugal, naar Angola,
en raadpleegde persoonlijk de archieven aldaar.

Deze bewegelijkheid van geest en lichaam beide schijnt wel geëvenaard
te zijn geweest in de zeventiende eeuw, zij het met andere oogmerken. De
vele tochten over de oceaan hadden ten doel de „vijand" - ook na de
officiële vrede tussen de Republiek en Portugal - afbreuk te doen, de
„prijzen" en producten thuis te brengen en - wat de enkelingen betreft -
mondeling kracht bij te zetten aan de voortdurende stroom van vragen
om „secours" en meer secours.

Het is de enorme correspondentie vooral, die het de historici mogelijk
maakt tot in details de verhoudingen te reconstrueren.

De basis voor VAN HOBOKEN'S boek ligt in een vrijwel compleet „dossier
processtukken, nagelaten door het college van gecommitteerde rechters,
dat in 1650-'51 DE WITH en zijn kapiteins heeft berecht". Deze waren
immers, naar men aannam in strijd met de instructies, in 1649 uit eigen
beweging naar het vaderland teruggekeerd toen hun expeditie tot ontzet
van het door de Portugezen sinds 1645 ingesloten Recief zonder resultaat
was gebleven en de vloot physiek dreigde ten onder te gaan. Het „cohier
van de eijsschen, conclusiën, sententiën . . . . " in het archief van de Staten-
Generaal bevat ook de overgelegde bewijsstukken, nl. de journalen van
DE WITH en van zijn kapiteins, copieën van verzonden brieven, instruc-
ties, resoluties, enz.

Aan de hand van deze en andere archiefbronnen en contemporaine
publicaties geeft VAN HOBOKEN een overzicht van de Braziliaanse kwestie
sinds 1645 en verder de gehele gedetailleerde geschiedenis van het secours
van 1647 tot en met de berechting van DE WITH en de zijnen in 1651.

Het portret van WITTE DE WITH zoals dit bekend was b.v. uit DE JONGE
(1825), NETSCHER (1853), NABER (1925), en zelfs WARNSINCK (1938),
krijgt hierdoor wel de nodige retouches. Wij zien hem nu tegen de uit-
voerig getekende achtergrond van de waarlijk wanhopige toestanden in
Brazilië, de competentie-kwesties tussen het civiele bestuur in Pernam-
buco (dat de West Indische Compagnie vertegenwoordigde) en de zee-
macht van DE WITH (die onder de Staten-Generaal ressorteerde), de
politieke strijd tussen Holland en Zeeland om vrede of oorlog met Portugal,
het gebrek aan voorstellingsvermogen en aan inzicht in patria ten op-
zichte van de werkelijke macht der Portugezen. DE WITH'S fouten, zijn
opvliegendheid en wantrouwen, worden allerminst verdoezeld, maar hij
blijft de persoon van formaat, bekwaam strateeg en met zorg voor het
welzijn van zijn manschappen, zeker niet de deserteur die eigenlijk een
zwaardere straf had verdiend.

„Vraagt men - zegt VAN HOBOKEN - waardoor Nederlands-Brazilië is
geworden tot Verzuimd Braziel, dan zoeke men niet naar schuldigen, maar
naar oorzaken".

Dit is ook wat BOXER doet in zijn beschrijving van de Hollandse periode
in Brazilië, waarbij hij duidelijk maakt hoeveel keren het een dubbeltje
op zijn kant is geweest of de Portugezen dan wel de Nederlanders het eerst
de langgerekte krachtmeting zouden moeten opgeven. In de guerilla-oorlog
te land waren de Portugezen meestal de baas, verraad aan beide kanten
hielp de tegenpartij incidenteel. En de Hollanders hadden in feite in
Pernambuco de rol van bezettende macht, tegen wie de gevestigde
Portugezen, de planters in het achterland zo goed als de bewoners van
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het Recief en Olinda, het binnenlands verzet konden organiseren. Het
ging voor de Hollanders om de suiker, de rijke „retouren" en wanneer de
Portugezen de tactiek der verschroeide aarde toepasten, was het zaak
om de Portugese retourvloten uit de zuidelijker gelegen gebieden, Rio de
Janeiro en Allerheiligenbaai, te onderscheppen, waartoe de Nederlandse
oppermacht ter zee in de eerste jaren gelegenheid genoeg bood. De Zeeuwse
„kaperdirectie" had hierin zelfs een groter aandeel dan de West Indische
Compagnie.

De uiterst gecompliceerde verhoudingen binnen de Republiek en
binnen het Iberische schiereiland zolang Portugal nog onder Spanje res-
sorteerde, de telkens verschuivende politieke allianties in Europa - het
geharrewar over het twaalfjarig bestand en later rondom de „vredehandel''
te Munster - de pogingen van koning JOH AN IV van Portugal de herovering
van Noord-Brazilië op de Hollanders slechts passief te steunen teneinde
de officiële vrede met de Republiek niet in gevaar te brengen en het uit-
eindelijk besluit van beide zijden om door een forse expeditie de beslissing
in Brazilië te forceren, dit alles vertelt BOXER in een bondig en boeiend
verhaal. Vooral de noten bewijzen hoe elke zin, elke visie op de ingewikkel-
de gebeurtenissen is gebaseerd op een uitvoerige bronnenstudie en hoe de
enorme belezenheid en talenkennis van de schrijver het afwegen van de
gegevens heeft mogelijk gemaakt.

Wanneer de „Disunited Provinces" de strijd om Brazilië hebben ver-
loren, stelt ook BOXER in conclusie de vraag: waarom? „What, then,
prevented de States General from taking drastic action against Portugal
at a time when no other Power in Europe could have interfered effectively ?
Answer: Amsterdam".

Holland was bijna evenzeer afhankelijk van Amsterdam als de andere
provincies het van Holland waren. ,,In the last resort, it was Amsterdam
which paid the piper and called the tune". En Amsterdam was meer ge-
in teresseerd in handel en directe winsten dan in kolonisatie.

Maar dat het verlies van Brazilië geen „foregone conclusion" was,
toont BOXER met zijn overzicht van de steeds wisselende kansen duide-
lijk aan.

Wie zich nogmaals in de geschiedenis van Brazilië wil verdiepen en de
boeiende figuren van JOHAN MAURITS*) en WITTE DE WITH in een ander
licht wil zien, leze deze beide boeken èn BOXER'S reeds eerder aangekon-
digde Sa/va<fo>- rfe Sa2) voor de ruimere achtergrond van Portugal's
Braziliaanse politiek in de zeventiende eeuw.

J.F.K.

1) De hoofdstukken „The conquest of Johan Maurits" en ,,A humanist
prince in the new world". Voor korte biografieën van de belangrijkste
Hollandse en Portugese personages op het Braziliaans toneel zie men
appendix I: personalia.

2) C. R. B O X E R , Sa/vorfo»- tfe S i awrf <Ae Sfc-Mggte /or Bra«7 and
J 6 O 2 - J 6 S 6 , besproken in W./.Gtós 34, 1953, p. 256-258.
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Socto/ogica/ /?f£or< on <A< CArts/iana vlrfa, door G. J.
KRUIJER. Christiana Area Land Authority, Jamaica,
1956, 108 bladz. gestencild, bibliografie en glossarium.

Het gebied van Christiana op Jamaica beslaat een oppervlakte van
24 km2 en telt een boerenbevolking van ongeveer 10.000 zielen. De bijna
Aziatische bevolkingsdichtheid (415 p, km^j gecombineerd met een ca-
tastrofale bodemerosie als gevolg van ontbossing en verkeerde landbouw-
methoden maakten dit gebied tot een „problem area". De Christiana
Area Land Authority (C.A.L.A.), in 1954 ingesteld naar analogie van de
bekende Tennessee Valley Authority (T.V.A.), beoogt bodemherstel en
economische sanering van dit landbouwgebied. Deze taak is tweeledig en
zal moeten bestaan uit de uitvoering van een aantal cultuurtechnische
werken (hoogtelijn-terrassering, waterbeheersing, herbebossing enz.) en
de opvoeding van de apathische bewoners tot actief geïnteresseerde boeren
die bereid zijn nieuwe arbeidsmethoden toe te passen en de cultuurtech-
nische werken te onderhouden. De hiervoor benodigde gegevens werden
voor het eerste punt door middel van hydrografische en bodemkundige
kartering, topografische en meteorologische studiën benevens een survey
van de agrarische structuur verkregen. De basis voor het tweede punt
werd gelegd door het sociologisch onderzoek van Dr. G. J. KRUIJKK, die
als Unesco research specialist van februari 1956 tot december 1956 in het
gebied vertoefde.

Door het bestuderen van de beschikbare literatuur en het interviewen
van een representatief aantal inwoners verzamelde Dr. KRUIJER een aan-
tal gegevens die hij verwerkte tot een rapport dat in de eerste plaats is
bedoeld als practische leidraad voor diegenen, die tot taak hebben de
boeren tot actieve medewerking te bewegen.

In 14 hoofdstukken, soms ingeleid door een theoretische beschouwing,
behandelt de schrijver een aantal aspecten van de boerengemeenschap in
het Christianagebied en haar contacten met de C.A.L.A. Hierbij gaat hij
uit van het materiaal dat hij verzamelde in vraaggesprekken en de erva-
ringen die in andere landen bij agrarische ontwikkelingsprojecten zijn
opgedaan. Telkens wordt een hoofdstuk besloten met suggesties voor de
verbetering van bestaande toestanden dan wel voor het scheppen van
nieuwe voorzieningen.

Soms ook wordt een probleem opengelaten, zoals de ruilverkaveling
waarvan de schrijver wel de wenselijkheid signaleert maar niet aangeeft
hoe deze te verwezenlijken zou zijn.

Na de ruime aandacht die Dr. KRUIJER besteedt aan verbeteringen in
het landbouwsysteem en alles wat hieraan vast zit op het terrein van onder-
wijs en voorlichting verbaast men zich wel over de geringe plaats die in-
geruimd wordt voor de industrialisatie, temeer daar de schrijver vaststelt
dat bij economische sanering van het Christianagebied een groot aantal
te kleine boerenbedïijfjes zal moeten verdwijnen. Daar elders op Jamaica
evenmin een overschot aan landbouwgrond is, zal het deel van de bevol-
king dat hierdoor vrij komt, opgenomen moeten worden in nieuw te
creëren industrie.

Een analoog geval doet zich voor op Puerto Rico waar men op de weg
naar industrialisatie reeds een eind gevorderd is.

H. C. VAN RENSELAAR
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.4 sfudy ow <Ae //is/onogra^Ay o/ Me firtitsA
/«<fies <o /Af end" o/ /Ae «ine/eew/A cew/wry, door ELSA V.
GOVEIA. Instituto Panamericano de Geograffa e His-
toria, Publicación nüm. 186. Comisión de Historia 78.
Historiograffas II. México, 1956, 183 blz.

In de imposante reeks van over de honderd publicaties sinds 1947 van
de afdeling geschiedenis van het Instituto Panamericano de Geografia e
Historia in Mexico vormen de historiografieën een aparte serie. De eerste
betreft de geschiedschrijving over Haïti*), de tweede, over de Britse West-
Indiën is van de hand van ELSA GOVEIA, docente aan het University
College of the West Indies in Jamaica. In 1956 verschenen nog drie delen,
nl. over Ecuador, over Paraguay en over de zestiende eeuwse geschied-
schrijving in Brazilië, laatstgenoemde van de hand van de bekende histori-
cus-bibliograaf JOSÉ HONORIO RODRIGUEZ^).

Het boek van Miss GOVEIA heet bescheidenlijk 'A Study on the Historio-
graphy' en deze titel dekt bedoeling en inhoud. Het is inderdaad een
studie over de ontwikkeling van de wijze waarop de tegenwoordige Brits
West Indische gebieden in de loop der eeuwen (tot 1900) zijn beschreven
in wat zich aandiende als Ais/ones. „Natuurlijke historie" en aardrijks-
kunde, ontdekkingsreizen en piraten zijn hier evenzeer onder begrepen
als economische geschiedenis en discussies over de afschaffing der slavernij.

Als docente in de geschiedenis heeft Miss GOVEIA haar werk kennelijk
ook bedoeld als handleiding voor haar studenten, die, reeds gewapend
met een zekere hoeveelheid kennis van de Caribische historie en van de
Engelse prominenten die deze hielpen maken, hier een gids vinden om aan
te wijzen welke van de beschrijvingen belangrijk zijn en waarom.

Zi,i somt dus op wat er is )̂ - de zeer uitvoerige bibliografische gegevens
vindt men in de noten, een chronologische lijst van de belangrijkste werken
in een appendix-zij schift op wat historie is in striktere zin - de „natuur-
lijke" valt dan veelal af - en geeft van de meest invloedrijke publicaties
een critisch overzicht van de totstandkoming en de inhoud met een evalua-
tie van de al of niet originaliteit en betrouwbaarheid der auteurs. Van de
meesten wordt een summiere levensbeschrijving gegeven onder verwijzing
naar de Dtĉ tOMayy o/ Na*iona/ Biogra/>Ay, of naar DAMPIERRE'S £ssai swr
/es sources de /'Ais/otVe des 4̂«/iWes /rawfaises J492-T664, naar WILGUS'
//tstorifts at!<2 AisfoWans 0/ //is£a«jc America en, in gevallen van contro-
versiële figuren zoals LAS CASAS of HENRY MORGAN, naar de speciale
biografieën.

De schrijvers van de zestiende eeuw, de Spanjaarden, Italianen, en
later de Engelsen en Fransen en hun vertalingen, worden in het kort in
een inleidend hoofdstuk behandeld; aan de zeventiende, achttiende en

1) //»'stor»'ogyfl/>Aie <f'//at<i par CATTS PRESSOIR, ERNEST TROUILLOT et
HENOCK TROUILLOT, Mexico 1953.

2) Zie ook zijn //js/oriogra/ia e Bib/iogra/ta do dowmito Ho/aw<£e"s «o
£ra;z7, Rio de Janeiro, 1949.

») Namelijk, zoals aangegeven in het voorwoord, wat er aanwezig is in
de bibliotheek van het University College en het Inst i tute of Jamaica,
derhalve bereikbaar voor de studenten - relatief een respectabele hoe-
veelheid.
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negentiende eeuw elk is een hoofdstuk gewijd, waarbij de laatste twee een
indeling hebben naar local histories, general histories en special studies en
de negentiende bovendien een caesuur bij de emancipatie. In de zeven-
tiende eeuw komen ook Nederlandse werken zoals DE LAET en EXQUEME-
LIN, Franse als DU TERTRE aan de orde, in de achttiende o.a. RAYNAL,
in de negentiende eeuw vrijwel geen niet-Engelse schrijvers.

Voor ons mag dit een ietwat magere oogst zijn, en de schrijfster mag
zich, wat de Hollanders betreft, iets te veel hebben laten leiden door de
biografen en vertalers, men vergete niet, dat dit boek over de Brits* West
Indien handelt voor studenten die merendeels Engels-talig en Engels
gericht zijn en dat de feitelijke beperktheid van het bibliotheekbezit in
Jamaica ook de auteur heeft gehandicapt.

Dat niettemin dit studieboek - hetwelk voor Nederlandse lezers boven-
dien de drawback kan hebben van hun minder gedetailleerde kennis der
Engelse en Caribische historie - hier zo uitvoerig wordt besproken heeft
twee redenen. De voornaamste is dat miss GOVEIA een navolgcnswaardig
voorbeeld geeft van een moderne historiografische aanpak, waarbij zij
werkt naar een norm die ze als volgt citeert: ,,Historiography should be in
some sense a phase of intellectual history, that phase of it which records
what men have at different times known and believed about the past,
the use they have made, in the service of their interests and aspirations,
of their knowledge and beliefs, and the underlying presuppositions which
have made their knowledge seem to them to be relevant and their beliefs
to be true" i). De geschiedenis van Suriname en de Nederlandse Antillen
is nog nauwelijks langs deze lijnen aangepakt.

De tweede reden voor de aanbeveling ligt in hetgeen de schrijfster laat
volgen: ,,My own underlying presuppositions are, I hope, made sufficiently
clear in the course of the study . . .". Want het is voor ons beter begrip
van de mentaliteit van West Indiërs - en van hetgeen de jongere generatie
van haar eigen docenten leert - van belang om hun evaluatie van de ge-
schiedenis zelf te evalueren. En dan wordt het inderdaad ,,sufficiently
clear" dat de mate van preoccupatie met het instituut der slavernij en met
de positie van de slaven bij de in deze historiografie behandelde auteurs,
steeds een belangrijk aspect is dat uit de analyse te voorschijn komt en
aanleiding geeft tot bijval of, vaker, weerlegging. Wij behoeven ons hier
niet over te verwonderen - de geschiedenis van West-Indië is immers
tevens die van de slavernij - doch het is goed het zich nogmaals te reali-
seren : de slavernij heeft nog lang niet uitgewerkt.

Een derde reden om miss GOVEIA's boek onder de aandacht te brengen
zou tenslotte kunnen zijn de kennismaking met een auteur van wie wij
binnen afzienbare tijd een deel van een algemene geschiedenis van The
West Indies mogen tegemoet zien*).

J. F. K.

Foreword, p. 10, naar CARL BECKER, „What is Historiography?",
/imfWcan Jïisfonea/ .Ret>«>iu, October 1938.

2) Miss GOVEIA verrichtte hiervoor onderzoek in de franse en neder-
landse archieven. Mede-auteur is professor J. H. PARRY, tot voor kort
eveneens docent aan het University College. Men zie ook J. H. PARRY &
P. M. SHERLOCK, 4̂ sAort Aisto»-}' o/ /Ac Wes/ /wites, London 1956.
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Suriwamf: Geèoorte t/ow ê n m>i(if vo/A, door C. F. A.
BRUIj NiNG, fotografie, en Lou LICHTVELD, tekst. Am-
sterdamsche Boek- en Courant Mij., Amsterdam, 1957,
164bladz. (Nf 18.50)

Gwiatta: TAe Land o/ SiAr Peo^fes, door
MICHAEL SWAN. Her Majesty's Stationary Office,
London, 1957, 235 bladz., kaart, illustraties. (25 s.)

In opdracht van het Colonial Office beschreef de in Engeland bekende
auteur van travel books, MICHAEL SWAN, voor de Corona Library serie,
Brits Guyana als het land met zes bevolkingsgroepen. Het grote verschil met
de nieuwe beschrijving van Suriname door Lou LICHTVELD met foto's van
dr. BRUI j NiNG zit hem juist in die opdracht. Want hoe knap MICHAEL SWAN
in korte tijd - drie en een halve maand in 1955 - inzicht heeft weten
te verkrijgen in de talrijke en veelzijdige problemen van Suriname's buur-
land, hij blijft de ,,impartial observer" die voor een Engels publiek de
omstandigheden duidelijk moet maken waaronder de constitutionele
debacle van 1953 plaats vond. Terwijl LICHTVELD als insider en eigener
beweging zijn (niet-)alledaagse visie geeft op de geboorte van een nieuw
volk - dat evenzeer uit ongelijke groepen is samengesteld - geïllustreerd
door overeenkomstig gegroepeerd, bijzonder fraai foto-materiaal. Het
verschil tussen analyse tout court en analyse die tot synthese leidt.

Toch hebben beide boeken een zelfde doel: de outsiders in te lichten,
die tot voor kort nog maar nauwelijks wisten waar de Guyana's op de
wereldkaart te zoeken en die nu, door de headlines in de kranten over
Statuut en grondwettelijke afbakening van bestuursrechten, over auto-
nomie en al-of-niet-rapportage aan de Verenigde Naties zich afvragen
waar dit allemaal eigenlijk om gaat.

De Engelse auteur, kennelijk een geroutineerd reiziger en opmerker,
heeft zijn opdracht ruim opgevat; Brits Guyana wordt ten voeten uit
getekend en zijn goed gevonden overgangen van het ene onderwerp op
het andere maken het boek zeer leesbaar. Ook zijn foto's zijn lang niet
slecht - de tekeningen tussen de tekst, van de pen van DENIS WILLIAMS,
hadden mijns inziens gevoegelijk achterwege kunnen blijven; de typen
zijn dikwijls caricaturaal en soms volkomen a-typisch weergegeven.
Kortom een boek met zeer veel wetenswaardigs over Brits Guyana, dat
bovendien aan anderen die ook het land bereisden de vreugde van veler-
lei herkenning geeft.

Maar de belangstelling van binnen uit, die uit LICHTVELD'S tekst en
BRUIJNING'S foto's spreekt, zal de lezer meer vreugde nog verschaffen
- al is het onderwerp veel beperkter - om de liefdevolle toewijding die
zich hier aan de intelligente behandeling paart. Men hoeft het niet steeds
eens te zijn met LICHTVELD'S anthropologische visie, zelfs niet met zijn
optimisme: dat de historie „deze Surinaamse mensen verzameling" „ge-
lukkig nog gelegenheid [gunt] in eigen tempo te groeien tot een echte
maatschappij" (p. 6/7), om dit nieuwe Surinaamse prentenboek te waar-
deren als een gesprek tussen volwassenen, met humor en critiek, over
mensen en wat hun waardevol is.

J.F.K.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:33PM
via free access



BESPREKINGEN 237

A'owiwWi/A faroeA. D« JVeJeWanrf.se i4rt/i//en, door
WILLEM VAN DE POLL. NV. Uitgeverij W. van Hoeve,
's-Gravenhage, (1956), 119 blz. plus index, 79 blad-
zijden foto's. Papiamentse tekst van MAIKY J. BOEK-
HOUDT: BtsAjfc» reo/ ^«/»//os N«Wa«d«; Engelse tekst
van DOROTHY DE GRAAF-SHERSTON: Jfoya/ Tour
o/ <Ae ̂ n<«7fes. (/ 14.75)

ifowiwA/y'A 6e£oeA. Suriname, door WILLEM VAN DE
POLL. (1956), 120 blz., 80 bladz. foto's. Engelse tekst
van DOROTHY DE GRAAF-SHERSTON: TA* i?o.v«/ ToMr
o/ Surinam.

Er is veel werk gemaakt van „Het Koninklijke Bezoek" van 18 oktober
tot 6 november 1955. Wel héél veel werk - zullen sommigen die deze ge-
beurtenis hebben medegemaakt wel eens hebben verzucht. Maar het
Bezoek is geslaagd! Volkomen - mogen wij wel zeggen. Niet het minst
dank zij Hun, wier optreden ieders bewondering wekte en eerbied af-
dwong, door de toewijding en de oprechte belangstelling waarmede Zij
hun vele plichten met majesteitelijke eenvoud vervulden. Hiermede be-
loonden Zij de duizenden die zich hadden uitgesloofd voor een grootse
hulde aan het Koninklijk Paar, dat een verre reis had ondernomen om de
Overzeese Rijksdelen te bezoeken.

Misschien is het wel goed - juist omdat het al zo lang geleden lijkt dat
dit bezoek plaatsvond - dat ook hier nog eens de aandacht wordt geves-
tigd op de beide fotoboeken die door WILLEM VAN DE POLL van deze ge-
beurtenis zijn vervaardigd. Zij werden op soortgelijke wijze - zelfs nog
iets fraaier - uitgegeven als zijn bekende fotoreportages over 5tirtMam<>
(1949) en De ATerfer/awa\.e j4n<i//e« (1950), waarmede zij thans een ,,van
Hoeve-kwartet" vormen, dat een glanspunt is in het boekenbezit van
ieder, die in de Overzeese Rijksdelen belangstelt.

H.

De A'eder/artrfse ^«<i//e»i, Swriwomc,
en de ifereW, door A. J. C. KRAFFT. J. B. Wolters,
Groningen, 1956, 40 bladz. met 32 gekleurde kaarten,
30 x 25 cm. (/6,50)

Reeds lang werd behoefte gevoeld aan een atlas voor het onderwijs op
de Nederlandse Antillen en in Suriname, welke niet in de eerste plaats op
Europa is ingesteld, maar die - aangepast aan de regionale sfeer - zich
vooral richt op eigen land en het hiervoor belangrijke Amerikaanse gebied.

De atlas welke thans voor ons ligt - een verzameling eenvoudig gehou-
den, duidelijk uitgevoerde en kleurige kaarten - is bestemd voor de hoog-
ste klassen van de lagere school, voor Mulo en voor de lagere klassen van
het Middelbaar OnSerwijs.

Eerst worden de Nederlandse Antillen in 12 bladzijden uitvoerig be-
handeld. In Suriname zal men enige aanvulling op de 2 blz., waarin dit
land wordt afgedaan, wel op prijs stellen, vooral als men daar ook nog iets
over zijn buurlanden wenst te weten. Met 6 blz. worden Venezuela, Co-
lombia, Centraal Amerika, Mexico en de overige Antillen recht gedaan.
De rest van Amerika wordt op een gelukkige manier in 4 blz. samengevat.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:33PM
via free access



238 BESPREKINGEN

de Oude Wereld in 6, en Nederland - dat na Suriname wordt behandeld -
in 2. Dit alles voorafgegaan door zwart-wit kaartjes welke op de vier
reizen van Columbus betrekking hebben, en gevolgd door vier bladzijden
„Statistische gegevens" over de Nederlandse Antillen en Suriname. De
samensteller verzekert, dat hiermede met de eisen van het Mulo-onderwijs
is rekening gehouden.

Wij kunnen zowel dr KRAFFT als de Firma WOLTERS met deze uitgave
gelukwensen - ook al zouden er misschien nog een paar herdrukken nodig
zijn voordat deze „Westindische atlas" als algemeen erkende en blijvende
aanwinst voor het onderwijs wordt aanvaard. Velen zullen thans nog dank-
baar zijn voor de onevenwichtigheid in behandeling van de stof, die maak-
te dat aan enkele belangwekkende onderwerpen bijzondere aandacht kon
worden besteed; een aantal onvolkomenheden van meer technische aard
zullen stellig gemakkelijk kunnen worden verholpen.

Waardering voor deze uitgave mag echter geen reden zijn voor het
achterwege laten van enige critiek op de kaarten welke betrekking hebben
op de Nederlandse Antillen, het gebied waarom het in deze atlas duidelijk
in hoofdzaak te doen is geweest.

Aangezien de geologie het meest gepopulariseerde deel van de natuur-
wetenschappen van de Nederlandse Antillen is, zou het een vrij eenvoudige
zaak geweest zijn de bekende geologische kaartjes van WESTERMANN,
PIJPERS en CHRISTMAN ZÓ om te werken dat deze door de leerlingen van
de klassen waarvoor deze atlas bestemd is, ook konden worden begrepen.
Mocht dit in de toekomst nog kunnen gebeuren, dan zouden tegelijkertijd
enkele raadselen in de legenda kunnen worden weggewerkt, en de verticale
arcering van St. Eustatius door een horizontale (en omgekeerd) worden
vervangen.

Voor een goed begrip van de ligging had één kaartje van de Beneden-
winden met aangrenzende vastelandskust, en één van de Bovenwinden
met naburige eilanden niet mogen ontbreken. Op het eerste had dan ook
de ligging van Klein Curacao kunnen worden aangegeven; een eilandje
dat men thans tevergeefs zoekt.

Op de overzichtskaarten zouden een aantal namen met voordeel kun-
nen worden weggelaten of herzien (S. Teintje b.v. staat op een verkeerde
plaats en St. Crispijn ligt te ver naar het Oosten).

Het is wel te begrijpen dat de wegen niet steeds naar dezelfde maatstaf
van belangrijkheid konden worden aangeduid; op Aruba echter zijn
duidelijk te veel wegen uit de bestaande wegenkaart overgenomen, terwijl
er op Bonaire wel wat weinig zijn getekend. De belangrijkste weg op St.
Eustatius, die van Fort Oranje (dat ook ontbreekt) naar de kust, had niet
mogen worden vergeten; en de weg die op de kaart van Hellsgate, via het
vroegere Mary's Point, naar The Bottom loopt, zullen weinig Sabanen
nog kunnen terugvinden!

Het is jammer dat men er niet in is geslaagd om met de eenvoudige
arcering die werd gebruikt, het merkwaardige relief van de Benedenwin-
den weer te geven, ook al steken de kaarten wat dit betreft niet ongunstig
af bij hetgeen grotere atlassen uit de laatste tijd te zien geven. Is dit nu
heus zo lastig als men het landschap kent en bovendien de oude, doch nog
steeds niet overtroffen kaarten van LENS, WERBATA en JONCKHEER
(1 : 20.000) als voorbeeld kan nemen? ,
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Bovenal is het echter te betreuren dat de samensteller de Oost-passaat
op de Benedenwinden uit het Noordoosten laat waaien - en dat, nu deze
Atlas zo'n prachtige gelegenheid had kunnen zijn om aan het hardnekkig
spreken over een „Noordoost Passaat", op de onjuistheid waarvan al
zóvele keren is attent gemaakt, een einde te maken. Hierdoor lijkt het of
alle vliegvelden (behalve dat van St. Maarten, dat niet juist is getekend)
verkeerd zijn aangelegd.

Dat het rif tussen Spaans Lagoen en Oranjestad geen aaneengesloten
geheel vormt, weet men wel op Aruba, en men kan er zich daar ook dage-
lijks van overtuigen dat de ongeveer honderd meter breed getekende rifwal
welke de Paardenbaai van de zee scheidt, in werkelijkheid, bij laag tij,
slechts op enkele plaatsen boven water komt.

En tot slot zou in overweging kunnen worden gegeven het inzetkaartje
,,St. Eustatius van 1830" van een dusdanig onderschrift te voorzien, dat
niet de indruk kan worden gewekt dat het eiland nadien zó aanzienlijk
van vorm is veranderd.

Tegenover deze zwakke punten staan echter vele sterke, die deze Atlas
maken tot een waardevolle bron van inlichtingen waarnaar men graag en
dikwijls zal grijpen. Hiertoe mogen wij stellig rekenen de kaarten van de
nederzettingen - van de wérkelijke nederzettingen in de tegenwoordige
tijd - ook al is op Bonaire een rode vlek bij Montague getekend die er
niet behoort te zijn.

En nóg meer verheugt ons de fraaie overzichtskaart van Curacao met
alle 96 landhuizen welke dr KRAFFT op dit eiland heeft kunnen vinden.

Velen - ook buiten de schoolmuren - zullen hem dankbaar zijn voor het
moeizame werk dat deze atlas tot resultaat heeft gehad: een plaatwerk
dat men zou wensen in vele huisgezinnen, in alle instellingen en bedrijven
in de West, en op alle kantoren, bibliotheken en bureaux in Nederland,
waar mensen werken die iets met de Antillen te maken hebben, zich
misschien zelfs geroepen voelen er bij tijd en wijle hun licht over te laten
schijnen.

P. W. H.

flaw Curasao. N.V. Curacaosche
Petroleum Industrie Maatschappij, (1956), 75 x 40 cm.
(/ 1,- A. Crt)

Een mooie en degelijke uitgave welke reeds in een grote behoefte bleek
te voorzien.

Een duidelijke overzichtskaart van het eiland (1 : 100.000), handige
detailkaarten van Otrabanda en Punda (ca 1 : 8000), Damacor - Marie
Pompoen (1 : 20000), Julianadorp (1 : 12500), Negropont, Suffisant
Dorp en Rio Canario - Biesheuvel (ca 1 : 7000), en een nuttig kaartje
waarop 101 plantagé"s (en andere bekende terreinen) staan aangeduid.

Er wordt geen vervaardiger van deze kaart genoemd, maar in ver-
schillende dingen is de hand te herkennen van de samensteller van de
„Westindische atlas" (dr A. J. C. KRAFFT) welke enkele maanden later
verscheen.

Deze We£<;wAaar* is voor het eenvoudige doel dat ermede wordt beoogt
voldoende nauwkeurig. Het is alleen jammer dat de Seroe Teintje, de S.
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di Cueba en Boca Tabla niet geheel op de juiste plaats staan aangegeven
en dat het Rifterrein niet wat nauwkeuriger en juister is getekend. Ook de
wegen zullen hier en daar nog wel enkele verrassingen opleveren, maar
deze te vinden lijkt mij een uitstekende sport voor hen, die de eerste zullen
zijn om zich gelukkig te prijzen dat zij thans met deze kaart het eiland
kunnen verkennen.

P.W.H

7"Ae J?oya/ ,4/rtcan Company, door K. G. DAVIES. Long-
mans, Green and Co., London, 1957, ix + 390 biz., ill.

In het jaar van de De Ruyter-herdenking brengt het Bulletin van het
Rijksmuseum een speciaal nummer met een beschrijving en toelichting
van de gedenkstukken van Michiel Adriaenszoon in dat museum bewaard') .

Hieronder bevindt zich de kroon voor de koning van Ardra in 1664 door
Jacobus II , toen nog hertog van York en aandeelhouder van de Company
of Royal Adventurers, met een gecalligrafeerde brief aan die Westafri-
kaanse grote toegezonden - doch door De Ruyter buitgemaakt in een En-
gels schip bij zijn herovering van de forten op de Goudkust. "Before
commercial rivalry had merged into open war, as it did in 1665, De Ruyter
had swept the Gold Coast clear of English settlements, Cape Coast Castle
alone excepted" zegt DAVIES *) in zijn inleiding van een zeer volledige
analyse van de Royal African Company die in 1672 de - mede door de
oorlog van 1665-67 failliete - boedel van de Royal Adventurers overnam.
Zo als DE R U Y T E R hier zonder nadere toelichting wordt genoemd, zo komt
ook de Nederlandse West Indische Compagnie in dit boek vanzelfsprekend
ettelijke malen voor. De concurrerende monopolistische compagnieën
hadden immers dezelfde structuur - joint stock, een charter van de over-
heid en een drievoudig handelsobject in de geografische driehoek West
Europa - West Afrika - West Indië.

DAVIES, die gedurende twee jaar Assistant-Keeper in het Public Record
Office te Londen was, heeft de bronnen over de Royal Africa Company,
naar het lijkt, tot de bodem onderzocht.

Na de reeds genoemde inleiding, over het karakter van de Afrikaansee
handel en de vroegere en contemporaine compagnieën, geeft hij een over-
zicht van de financiële situatie in den lande, de kapitaalmarkt en de
financiële organisatie van de Royal African Company. Een volgend hoofd-
stuk beschrijft de condities door het charter gesteld, de handhaving van
het monopolie met de steun van de koning en de koninklijke familie - de
hertog van York was 'Governor' van de compagnie en als Lord High
Admiral invloedrijk in het prijzengerecht - , de strijd tegen het monopolie
na de revolutie van 1688 en de toelating van andere handelaars die eerst
een retributie aan de compagnie hadden te betalen ('the ten per cent men')
en ten slotte de overwinning van de vrij handelstendens in het begin van de
achttiende eeuw. De inwendige organisatie van de compagnie met zijn
Court of Assistants (Heren XXIV) en na 1700 zijn Committee of Eight,

1) Dr. R. VAN LUTTERVELT. Herinneringen aan Michiel Adriaenszoon
de Ruyter in het Rijksmuseum. Bu/^/in ran Ae/ ffyAsmusewm V, 2 (1957),
p. 53.

2) p. 42, zie ook p. 12. - •
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zijn subcommissies voor de export van de nijverheidsproducten, voor de
verkoop der retouren, voor de uitreding en de huur van schepen, en ver-
volgens de routes en de scheepstypen, de kosten van het transport en de
invloed daarop van de oorlogen die vele der beschikbare zeelieden voor
de marine deden reserveren, vormen de inhoud van de volgende chapiters.
En dan geeft de auteur een beschrijving van de positie der compagnie in
Afrika en van die in West Indië, waarbij in het Afrikaanse deel opnieuw
de verhouding met de concurrerende compagnieën aan de orde komt.
Merkwaardig is een hierbij in extenso afgedrukte brief uit 1705 van een
der Compagniesdienaren, JOHN SNOW, die de teruggang van de handel
mede toeschrijft aan de "perpetuall force and constraints put on the
blacks" om hen het monopolie te doen respecteren, en aan de "perpetuall
difference between the Dutch and us on points that it's impossible to decide
on whose side the right belongs since both make settlements by invitation
from the natives" '). De eeuw der verlichting zette met deze wit-zwarte
ratio goed in!

In een andere appendix geeft DA VIES een korte opsomming van de nog
bestaande archieven der Royal African Company, die hem tot basis hebben
gediend en men kan grote bewondering hebben voor de minutieuze bere-
keningen en statistieken die hij bij alle onderwerpen heeft opgesteld om
de archief-gegevens vergelijkbaar te maken. Voor de jaren 1673 tot 1704
worden de uitgaande ladingen in detail vermeld naar gewicht en waarde
(ijzer, koper en andere metalen, laken, Oostindische textiel, wapens en
munitie, cowrieschelpen en kralen); de importcijfers van suiker uit de
Westindische eilanden Barbados, Jamaica en de Leewards bestrijken de
jaren tot 1711, evenals het goud uit West Afrika met de aantallen guineas
die de Munt ervan sloeg met de olifant van het Compagnieswapen als
beeldenaar. Voorts een beredeneerde berekening van de aantallen getrans-
porteerde slaven in dezelfde periode - over de honderd duizend *) - en de
prijzen die zij de planters waard waren, op crediet veelal - dit alles vormen
de bijlagen. In de tekst vindt men niet alleen de aantallen raads- en com-
missievergaderingen en de mate van bijwoning daarvan ter demonstratie
dat het geen sinecure was om Assistant te zijn, maar evenzeer een poging
om aan de hand van de boekhouding tot een evaluatie van winst en verlies
te komen - die lang niet altijd met de feitelijke dividenden overeenstemt.

Blijkbaar hebben alle compagnieën voor overzeese handel geleden aan
een naar onze begrippen defectueuse bedrijfsvoering. Doch DAVIES heeft
er wel al het mogelijke uit weten te distilleren en zo is dit boek geworden
tot een benijdenswaardig voorbeeld van een compagnies-geschiedenis
gebaseerd op analytische bronnenstudie '). Benijdenswaardig niet slechts

») p. 367 en 370.
*) Over de afkomst van de negerslaven is helaas ook in de archieven

van de Royal African Company blijkbaar weinig te vinden; DAVIES heeft
deze belangrijke vraag althans niet behandeld.

') Eén bezwaar kan men tegen DAVIES' behandeling aanvoeren: "In
dit . . . . deel . . . . is de handel zelf het middelpunt, de centrale figuur. Het
persoonlijke is weggevallen. Als schimmen bewegen de mensen zich op de
achtergrond; . . . . " Deze karakteristiek van RATELBAND (zie volgende
noot) over zijn dagregisters van Elmina is ook enigszins van toepassing op
Davies' boek. Doch is dit niet een onvermijdelijke vitium originis bij een

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:33PM
via free access



242 BESPREKINGEN

omdat de Royal African Company een relatief korte periode beslaat - de
laatste veertig jaar tot 1752 'a record of decay and inactivity'- en dus is
te overzien, maar vooral omdat de West Indische Compagniesarchieven
zelfs nog niet ten dele een systematische bewerking hebben gevonden.

Waar RATELBAND in zijn voorrede tot het 55e deel der uitgaven van de
Linschoten-Vereeniging, vijf dagregisters van Elmina 1645-1647, met
trots vermeldt dat dit het vierde deel is met betrekking tot West Afrika «)
mag men hem ook wel volgen wanneer hij WAETJEN aanhaalt die schreef
"dat de geschiedenis van het Nederlandse bewind . . . . 'eine grosse Lücke'
bildet - in de internationale geschiedenis van Afrika's Westkust". Met
betrekking tot West Indié geldt, ondanks een aantal andere delen in de
Linschoten-serie en enkele incidentele werken, helaas hetzelfde.

Moge dan DAVIES' 7?oya/ ^4/Wcan Company tot navolgenswaardig voor-
beeld strekken.

J.F.K.

economisch georiënteerde archivaris ? Een bibliografie van de geciteerde
werken zou de waarde van het boek nog hebben vergroot, doch tevens
hebben aangetoond dat, behalve enkele sporadische Franse publicaties,
slechts Engels of in het Engels vertaald materiaal is gebruikt. De index
is ook niet de sterkste zijde van deze studie.

«) Ft// dagreg-jsters ran Aei Aastee/ Sao Jorge da Mina (E/mina) aan de
GowdAwsi (7645-/647), uitgegeven door K. RATELBAND. Werken uitgege-
ven door de Linschoten-Vereeniging, LV, 1953, p. xvi.
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