Boek ‘BONT EN BONDGENOTEN’ VAN HUGO J. VOS geeft inzicht in de
relaties Indianen en Fransen in Canada, 1632-1685
In ‘Bont en Bondgenoten: Indianen en Fransen in Canada 1632 – 1685’
wordt verteld hoe de Fransen probeerden de bonthandel te beheersen
en hoe zij daarvoor ook militaire bondgenootschappen met de Indianen
aangingen. Het is een onmisbaar naslagwerk voor alle geïnteresseerden
in koloniale verhoudingen en de geschiedenis van Noord-Amerika.
Canada, rond 1600: Indiaanse volken jaagden, verbouwden maïs en
verhandelden bont, tabak en visnetten. Ze voerden oorlog en sloten vrede.
Toen kwamen de blanken: Fransen, Engelsen en Nederlanders. Zij brachten
nieuwe handelsproducten, een nieuwe godsdienst en gevaarlijke nieuwe
ziekten. Toch bleven de meeste Indianen hun leven leiden zoals daarvoor
en waren het vooral de Fransen die zich aanpasten. De Fransen kwamen
aan de monding van de St. Lawrence Rivier terecht en stichtten daar
Québec. Ze handelden met de Montagnais, Algonkin en Huron, volken die
al eeuwen in oorlog waren met de Irokezen.
In de periode erna probeerden de Fransen de bonthandel te domineren.
Daarvoor sloten zij ook militaire bondgenootschappen met de Indianen.
Hun bondgenoten werden echter tussen 1640 en 1655 vrijwel geheel
vernietigd door de Irokezen. In de jaren daarna zochten de naar het westen
gevluchte Indiaanse handelaren weer contact met Québec. Geleidelijk
trokken Franse handelaren zelf ook naar het westen en namen de Fransen
steeds meer het initiatief in de handels- en militaire contacten met de
Indianen. Uiteindelijk versloeg de Frans-Indiaanse coalitie de Irokezen.
Bont en Bondgenoten laat op meeslepende wijze de vroege geschiedenis zien van zowel de Franse kolonie Canada als van de
Indiaanse volken in het noordoosten van Amerika. Dit handboek voor de periode 1632-1685 behandelt niet alleen duidelijk de
verhaallijn, maar gaat tevens uitgebreid in op de achtergronden en oorzaken van gebeurtenissen. De auteur weegt de
internationale literatuur op dit vakgebied op gedegen wijze tegen elkaar af en zoekt naar nieuwe verklaringen.
Het boek heeft 308 pagina’s, met veel kaarten en illustraties en een uitgebreide literatuurverwijzing. Boeken over dit onderwerp
zijn normaal alleen in het Engels te verkrijgen, dus dit is een uniek boek. Een zeer goed leesbare wetenschappelijke publicatie die
heel geschikt is voor zowel geschiedenisleraren als studenten en overige geïnteresseerden in Indianen, de koloniale
verhoudingen en de geschiedenis van Noord-Amerika.
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