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DR. H. T. COLENBRANDER. .Kofoma/e Ge-
scAt'ftfcm's. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff
1925.

Zooals het prospectus zegt, dit boek vult inderdaad een leegte,
daar in de Nederlandsche taal een dergelijk werk niet bestaat.
Al diegenen, die om de eene of andere reden belang stellen in het-
geen in tropisch Nederland gedaan is, om het te maken tot wat
het tegenwoordig is, mogen Prof. Colenbrander er dankbaar voor
zijn, dat hij het in zijne colleges behandelde voor een wijderen
kring van belangstellenden toegankelijk gemaakt heeft; dat hij
hen in staat gesteld heeft, er zich een denkbeeld van te maken,
hoe in den loop der tijden de verschillende koloniseerende mach-
ten zich in Oost en West vastzetten, enkele vandaar verdreven
werden en hoe de geschiedenis tot heden zich afgespeeld heeft
voor die deelen van dat gekoloniseerde gebied, dat door den loop
der gebeurtenissen aan ons land ten deel viel en bleef.

Dankbaar, maar, wat het Westen betreft, — onze Westindi-
sche koloniën — niet geheel voldaan. Immers, er heeft zich daar
in Amerika zooveel afgespeeld, dat ook voor de geschiedenis van
Europa van belang geweest is, — men denke maar eens aan de
Engelsche oorlogen, die voor een goed deel in de Noordzee, maar
voor een niet minder belangrijk gedeelte in de Caraïbische Zee,
de Middellandsche Zee van het Westen, uitgevochten werden, dat
eene verhouding van 45 bladzijden voor de West tegen 278 voor
de Oost in het 2e deel den belangstellende in de West wel een
weinig teleurstelt. De verhouding wordt nog ongunstiger wan-
neer men bedenkt dat het derde, nog te verschijnen, deel gewijd
zal zijn aan „de Oost sinds 1816."Nu is het wel waar, dat uit
verschillende oogpunten thans de Oost voor ons land van veel
grooter belang is dan de West, ook, dat in den tijd der Compag-
nieën de Oost rijke baten opleverde en de West gewoonlijk moeite
had, erdoor te sukkelen, maar juist daarom was eene minder stief-
moederlijke bedeeling van de laatste zoo goed geweest. Onbekend
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maakt onbemind en onbekend ook en niet het minst, wat de ge-
schiedenis betreft, is de West in hooge mate, waaraan het onder-
wijs op onze lagere en middelbare scholen niet weinig schuld heeft,
en daardoor onbemind, niet bepaald in den zin van gehaat, maar
meer in zooverre, dat men hier eenigszins onverschillig is voor de
deelen van Grooter Nederland aan de overzijde van den Atlan-
tischen Oceaan. Weinigen zullen er hier zijn, die niet althans iets
weten van Jan Pietersz. Coen, maar hoevelen zullen moeten be-
kennen, van een soortgelijke figuur in het Westen, den Gouver-
neur Van Aerssen, nooit gehoord te hebben?

Suriname is een zorgenkind, schreef nog niet lang geleden Dr.
Van Blankenstein; Curacao is dat lange jaren ook geweest en
zorgenkinderen eischen een beetje meer opkweeking en belang-
stelling dan robbedoezen, die zich gezond en normaal ontwikke-
len. Daarom is het te wenschen, dat de verhouding in bladzijden
1 : 6, niet de weerspiegeling is van de belangstelling, die de West,
vergeleken met de Oost zal ondervinden van de lezers en bestu-
deerders van Dr. Colenbranders boek, van wie wellicht velen in-
vloed zullen kunnen oefenen op den gang van zaken in beide ge-
biedsdeelen.

Dus, niet geheel voldaan, maar toch dankbaar voor het ge-
notene, legden wij het boek na aandachtige lezing ter zijde. Want
het geeft inderdaad, wat het prospectus ervan vermeldt, een niet
al te summier overzicht van de koloniale geschiedenis, waarbij
wij hier uitsluitend het gedeelte de West op het oog hebben *).
Ieder, die zich daarin wel eens verdiept heeft, zal de groote moei-
lijkheid ondervonden hebben, waarop men telkens stuitte; zoo'n
overzicht is haast niet te krijgen, tenzij men den tijd heeft, veler-
lei boeken van meer en minder belang door te lezen en daaruit te
halen, wat men noodig heeft. De Encyclopaedic van West-Indië
heeft dat al belangrijk gemakkelijker gemaakt, maar vóór die er
was, was men aangewezen op meer of minder betrouwbare ge-
schiedenissen van Curacao en Suriname, het werk van Netscher
over de vroegere Nederlandsche koloniën in het tegenwoordige
Britisch Guyana enz. Het boek van Prof. Colenbrander nu geeft
de lijnen aan, langs welke zich uit de vroegere toestanden de tegen
woordige ontwikkeld hebben en, is dus voor den belangstellende
in onze koloniën van thans en vroeger in de West een uiterst te
waardeeren gids.

Voor zooveel Curagao betreft zie men de besprekingen in
van 14 Januari 1926.
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Enkele vraagteekens veroorloofden wij ons bij de lezing te zet-
ten, waar het ons toescheen, dat de geleerde schrijver het voor
diegenen, die uit eigen aanschouwing de West niet kennen, wat te
moeilijk maakt, hem te volgen; heel enkele zaken ook noteerden
wij, die wij meenen, dat in een volgenden druk verbetering be-
hoeven. Eerst de vraagteekens. Op blz. 3 vinden wij, dat Olden-
barnevelt, de promotor van de Oostindische Compagnie, tegen
de oprichting van de W. I. C, was. De studeerende zal uit den
aard der zaak, om zich een klaar inzicht in die schijnbare tegen-
strijdigheid van den grooten Lands-advocaat te verschaffen, met
graagte gebruik maken van de aan het eind van het hoofdstuk
opgesomde literatuur, doch de „general reader" heeft daartoe niet
altijd gelegenheid. Kon dat niet iets uitvoeriger dan in zes regels
behandeld zijn; zou eene uitdrukking, als: „menzeilde elkaar het
geld uit den buidel en de schoenen van de voeten", niet een vinger-
wijzing geven naar de scherpe concurrentie, in de Oost, waarvan
men in het Westen nog geen last had.

Iets dergelijks trof ons bij de vermelding van de reis van Mr.
Jacob Roggeveen naar het onbekende en trouwens niet bestaande
Zuidland, althans niet zooals men het zich toen voorstelde. Waar-
om kreeg juist in 1721 de W. I. C. behoefte zich daarmede in te
laten, vraagt de opmerkzame lezer zich af, daar zij zich vroeger
tegen pogingen van den vader van den leider der expeditie om in
die richting ontdekkingen te doen, verzet had; vooral ook, als hij
bedenkt, dat de eerste W. I. C. reeds gefailleerd was en de tweede
moeite had, zich staande te houden. Een korte vermelding van
het feit, dat de oprichting van de O.- en W. Indische Compagnie
te Ostende door Karel VI onze W. I. C. bevreesd maakte voor
concurrentie in de toekomst van die zijde, in het haar toegewezen
gebied, ware hier wellicht op haar plaats geweest.

Zoo komt ook Petrus Stuyvesant, een zeer opmerkelijke figuur,
die door de W. I. C. geschikt geoordeeld werd, tegelijkertijd twee
zoover uiteen liggende koloniën, als Curacao en Nieuw-Nederland
te besturen, er wel wat heel mager af. Waarom, gaf hij, de oud-
soldaat, in 1664 de kolonie N.-Nederland tegen zijn zin aan de
Engelschen over; hijzelf had willen vechten, maar „werd door
zijne omgeving genoodzaakt, van eene hopelooze verdediging af
te zien." Hier hadden wij gaarne vermeld gezien, de voortdurende
conflicten van den gouverneur met die omgeving, zijn, trouwens
wel eenigszins noodig, autocratisch optreden tegen haar, waar-
door hij geenerlei medewerking te verwachten had.

De behandeling van den slavenhandel op Curacao doet on-
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willekeurig de voorstelling ontstaan, dat deze steeds smokkel-
handel geweest is, wat toch meenen wij, niet geheel het geval was.
Aan dien handel zat heel wat vast; de vermelding, dat deze, het
monopolie der Spaansche regeering, door haar overgedragen
werd aan eenig handelshuis, dat zich dan belastte met de ver-
schaffing van de zwarte werkkrachten aan de koloniën, het z.g.
assiento, ware hier, dunkt ons, nuttig geweest, vooral, daar de
aanwezigheid van een ambtenaar voor den slavenhandel op Cu-
racao, die in relatie stond met de assientisten, aan dien handel in
lateren tijd het karakter van smokkelhandel geheel ontnam *).

Ook de strijd tusschen de Staten-Generaal en die van Zeeland
over het oppergezag in Suriname, dunkt ons wel wat heel kort
vermeld. Waarom was het juist de admiraliteit van Zeeland, die
het eskader van Crijnssen uitrustte? Verwijzing naar de rivaliteit
tusschen de twee zeeprovinciën en hare raadpensionarissen, ver-
melding van het niet tot uitvoering gekomen plan van Holland
eveneens eene expeditie uit te rusten en van de ontmoediging na
den slag bij Duinkerken, waarom het besluit genomen werd, de
vloot der generaliteit gedurende den winter maar binnen te hou-
den, hadden wellicht dit punt voor den niet-deskundige wat dui-
delijker gemaakt. Zoo was ook eenige verklaring van het bedrag
van / 260.000, dat de W. I. C. aan Zeeland te vergoeden had, —
de kosten n.l. der Crijnssen-expeditie — niet onwenschelijk ge-
weest, terwijl eene herinnering aan het chronisch court d'argent-
zijn der Compagnie het inroepen van de hulp van de stad Am-
sterdam en van Cornelis van Aerssen beter begrijpelijk gemaakt
had.

Een soortgelijke opmerking maakten wij bij de afdoening in
zes regels van de Lawa-kwestie. Voor den opmerkzamen lezer
blijven hier allerlei vraagpunten over, wat in dit geval juist jam-
mer is, daar, wat aan de Oostzijde met Frankrijk tot eene bevre-
digende oplossing gebracht is, zich aan de Westzijde te eeniger
tijd wellicht zal herhalen. Men zie hierover de artikelen van Dr.
Benjamins in dit tijdschrift en de korte vermelding van deze kwes
tie op blz. 43 van het boek.

Zoo wordt ook o.i. Aetf vraagstuk voor Suriname, het verkrijgen
van eene arbeidzame bevolking, wier aantal in betere verhouding
staat tot de beschikbare bebouwbare oppervlakte, dan thans het
geval is, wel wat heel kort besproken. De formuleering van dit pro-

*) Voor wat betreft den slavenhandel zie men in de
van Afa£«W. Wesf-iWië het artikel van dien naam.
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bleem, op blz. 32, n.l., dat voor den bloei van Suriname twee voor-
waarden vervuld moeten worden:

1. er moeten werkwillige ingeborenen zijn voor de groote cul-
tures,

2. er moet een kleine landbouw zijn, die in hun levensbehoeften
voorziet, is door hare beknoptheid niet zeer duidelijk. Hier blij-
ven allerlei vragen over, wier beantwoording de studeerende in de
volgende bladzijden te vergeefs zoekt. Dat men de oplossing van
het vraagstuk op twee wijzen beproefd heeft, door aanvoer van
vrije kolonisten en door middel van contract-arbeiders komt op
blz. 34 niet zeer duidelijk uit. De geheel onvoldoend voorbereide
immigratie der Geldersche boeren in 1845 was een poging in de
richting van het eerste; de voortgezette aanvoer van contract-
arbeiders Chineezen, Britsch-Indiërs en thans nog van Javanen
beoogt in de eerste plaats verschaffing van voldoende werk-
krachten aan de plantages en komt middellijk ook de oplossing
van het bevolkings-vraagstuk ten goede.

Bovenstaande opmerkingen mogen ons ten goede gehouden
worden; zij beoogen uitsluitend, in het licht te stellen, dat de
groote beknoptheid, waarmede de West behandeld is, hier en daar
aan de duidelijkheid afbreuk heeft gedaan. Enkele hieronder vol-
gende zaken echter, meenen wij, dat in een volgende druk ver-
betering behoeven. Zij zijn deze:

Op blz. 7 wordt vermeld, dat tijdens het bewind in Brazilië van
Joan Maurits, (den £/etnzoon, niet den zoo» van Jan den Ouden)
de W. I. C. St. George d'Elmina doet veroveren. Het maakt zóó
den indruk, dat die verovering van uit het Moederland geschied-
de; was het niet de Gouverneur van Brazilië, die, zij het met voor-
kennis van bewindhebbers in patria, daartoe het zijne deed? De
vermelding van het feit, dat de opening van eene synagoge den
Joden in Brazilië verboden werd (blz. 8), zij het niet met instem-
ming van den vrijzinnigen Gouverneur, wekt bij den lezer allicht
den indruk, dat de Joden zich in het algemeen over het Holland-
sche bewind te beklagen hadden. Hiermede is het vervolg van
hunne omzwervingen door ZuidAmerika wel eenigszins in strijd,
want gedachtig aan de vrijheid, die zij in Hollandsche omgeving
steeds genoten hadden, trokken zij na de teruggave van Brazilië
aan Portugal in vrij aanzienlijken getale eerst naar Cayenne en,
toen Holland dat aan Frankrijk verloor, naar Suriname. De ver-
melding van de voor de economische ontwikkeling zoo belangrijke
Joodsche bevolking missen wij trouwens geheel in de geschiede-
nis van deze kolonie. Toch zijn zij reeds in de eerste jaren van
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de vestiging van blanke kolonisten van veel belang; Willoughby
verzekert den Joden vrijheid van godsdienst en geeft hun ver-
schillende voorrechten, welke politiek door het Hollandsche be-
stuur later gevolgd wordt.

Daarentegen vinden wij wel vermeld, dat de Gouverneur Van
Aerssen de immigratie bevorderde, b. v. van Labadisten en
Fransche Hugenoten. Wij meenden te weten, dat de vestiging der
Labadisten op La Providence in geenen deele de goedkeuring van
den Gouverneur wegdroeg, doch doorgedreven werd door zijne,
met de toestanden in de kolonie geheel onbekende zusters en ha-
re Fransche geloofsgenooten; de vestiging der Hugenoten, een
gevolg van de dreigende en in 1685 feit geworden opheffing van
het Edict van Nantes werd door hem bevorderd. Hier kreeg hij
te doen met menschen, die van plantages in de tropen verstand
hadden, voor wie hij ook door zijne Fransche relaties, gelijkheid
in stand en geloofs-overtuiging sympathie had.

Niet geheel juist schijnt ons de verdediging tegen de boschne-
gers (of marrons of wegloopers, zooals zij in de 17e en 18e eeuw
heetten) op blz. 21 voorgesteld. Grensversterkingen met Duit-
schers en Zwitsers tot bezetting wekken vanzelf de voorstelling,
dat men hier te doen had met huurtroepen, wat toch niet het ge-
val was. De vestiging van Duitschers en Zwitsers beoogde in de
eerste plaats vestiging van kolonisten in de nog niet ontgonnen
deelen der kolonie; daarnaast zouden enkelen hunner tevens dienst
kunnen doen als beveiliging tegen de aanvallen der wegloopers;
zoo o. a. de geheel mislukte vestiging aan het Oranjepad tusschen
Suriname-rivier en Saramacca met den Duitschen Baron Von
Bülow aan het hoofd. De Gouverneur Jan Nepveu diende bij be-
windhebbers een plan in tot beveiliging van het bewoonde ge-
deelte der kolonie door een militair kordon, dat wel ten deele werd
aangelegd, doch op ondoeltreffende wijze, daar het voorstel Hee-
ren bewindhebbers te duur voorkwam.

Ook tegen andere punten in den strijd tegen de Marrons mee-
nen wij bezwaar te mogen maken. Op blz. 22 vinden wij, dat de
boschnegers in 1775 bedwongen waren. Nu is het waar, dat het
doel, dat men zich met de expeditie van Fourgeoud voorstelde,
in zooverre bereikt was, dat de lastigste der Marrons over de Ma-
rowijne gejaagd waren. Bedwongen waren zij echter nog zoo
weinig, dat ongeveer 20 jaar na het vertrek van Fourgeoud eene
nieuwe expeditie noodig werd en zij zelfs tot in de 19e eeuw nog
steeds last veroorzaakten, zoodat o. a. in 1868 een verdrag met de
Aucaners gesloten moest worden. En nog thans behooren Bosch-
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negers alles behalve tot de gezeglijkste onderdanen van H. M. on-
ze Koningin en geven haren vertegenwoordiger, den Gouverneur
van Suriname, nog telkens heel wat last. Nog niet zoo heel lang
geleden moesten twee „granmans" Amakti en later Jankoesoe
naar Paramaribo ontboden worden, om eene scherpe reprimande
in ontvangst te nemen.

En ten slotte het gebeurde in 1763 in Berbice onder den Gou-
verneur Van Hoogenheim. Hier had men niet vooral met bosch
negers te doen, die invallen in het gecultiveerde gebied deden,
maar met in opstand gekomen plantage-slaven. In Berbice waren
trouwens niet zooveel boschnegersdorpen, als in Suriname, daar
men daar een andere politiek ten opzichte der Indianen volgde.
Deze hield men te vriend, zoodat zij bereid waren, hulp te verlee-
nen bij het opsporen en terugbrengen der wegloopers, terwijl men
in Suriname had toegelaten, dat zich tusschen de Indianen en de
plantages eene zone van negers vormde, waardoor het contact
met de eersten gaandeweg verloren ging, welke toestand tegen-
woordig nog vrijwel bestaat.

Dit zijn echter betrekkelijke kleinigheden, waarop men bij aan-
dachtige lezing van Prof. Colenbrander's boek stuit. Herhaald
zij hier, dat vooral de belangstellenden in onze koloniale geschie-
denis in het Westen den schrijver dankbaar mogen zijn, dat hij hun
een werk geschonken heeft, waarin de historische ontwikkeling
daar helder en klaar uiteengezet wordt.

Amsterdam, Februari 1926. C. K. KESLER.
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