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In het December-nummer van dit tijdschrift komt een
artikel voor van den Heer C. van Drimmelen, blijkbaar
geinspireerd door de nobele neiging, die ook destijds Wil-
berforce, Mrs. Beecher Stowe, onzen dichter Bernard ter
Haar en anderen bezielde, iets te doen, om het eeuwenoud
vooroordeel van de blanke rassen tegen de donkerder ge-
kleurde uit den weg te ruimen, om propaganda te maken
voor de idee, dat alle menschen, ook de donker gekleurde,
broeders zijn, leden van hetzelfde huisgezin, de mensch-
heid, waarin geen plaats behoorde te zijn voor rassen-
strijd en rassenafgunst, voor trots op de lichtere huids-
kleur aan de eene zijde en voor een gevoel van nederigheid
wegens de aanwezigheid van donker gekleurd pigment
aan de andere zijde. Ongetwijfeld eene nobele opvatting en
het is niet goed aan te nemen, dat iemand, die mensch is
in den waren zin des woords, zich tegen de algemeene aan-
vaarding daarvan zou willen verzetten. Dat dan ook in den
loop der eeuwen, — en niet pas sedert in de meeste kolo-
niën slavenhandel en slavernij zijn afgeschaft, dus in de
19e eeuw, — hoogstaande mannen en vrouwen van het
blanke ras zich aangegord hebben om aan den gruwel van
de onderdrukking der donkerder gekleurden paal en perk
te stellen, is volkomen verklaarbaar; het zou onbegrijpe-
lijk zijn, indien niet, als reactie tegen de beestachtige be-
handeling der negerslaven, reeds vele en vele malen krach-
tige stemmen zich verheven hadden, stemmen, die na lan-
gen tijd weliswaar en na vele mislukkingen, ten slotte dan
toch hebben weten te verkrijgen, dat negers en andere ge-
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kleurde rassen in de meeste landen als gelijkgerechtigd
met de blanken beschouwd en behandeld worden. Nu is
het waar, dat die gelijkstelling in de Vereenigde Staten en
in Zuid-Afrika nog alles behalve volkomen is, dat er in-
tegendeel een wijde afgrond gaapt tusschen blank en ge-
kleurd, maar ieder, die in onze blanke maatschappij
rondziet, zal moeten toegeven, dat die afgrond haast niet
minder wijd en diep is, hier tusschen den van alle stoffe-
lijke voorrechten genietenden rijke en den van diezelfde
voorrechten geheel verstoken niets-bezitter, dat het voor
den laatste even moeilijk, even onmogelijk haast is, zich
op te werken tot den staat van den eerste, als het voor een
neger of kleurling in de Vereenigde Staten is om President
te worden, of in Zuid-Afrika om eene leidende positie in
de regeering of de zakenwereld te veroveren. Die ver-
schijnselen in onze tegenwoordige maatschappij eenvoudig
aan hebzucht en haat en egoisme der bezittenden toe te
schrijven, is er zich wel een beetje heel gemakkelijk af-
maken. En nu is het een nobel streven, te trachten in de
ongelijkheid tusschen arm en rijk verbetering te brengen,
aan den strijd tusschen blank en bruin zijne scherpte te
ontnemen, — of dat streven in een afzienbare toekomst
succes zal te boeken hebben, is nog een groote vraag. En
wel o.a., omdat de vele samenstellende krachten, waarvan
de tegenwoordige toestand de resultante is, nog steeds
niet volkomen bekend zijn.

En zeer zeker zal het gewenschte succes uitblijven,
indien men het doel, dat men zich gesteld heeft, met on-
juiste middelen tracht te benaderen. Het is ongetwijfeld
waar, dat in Suriname de afstand tusschen blank en ge-
kleurd zeer gering is, veel geringer eigenlijk, dan tusschen
de verschillende schakeeringen der gekleurden onderling;
even waar ook, dat de moederlandsche wetten zonder veel
omslag ook voor de in 1863 vrij-verklaarden toepasselijk
verklaard zijn. Maar, om nu maar eens bij het laatste te
blijven, is dat inderdaad het land en zijnen bewoners ten
zegen geweest? En had men in 1863 geweten, wat wij
thans maar al te goed weten, — al is reeds toen het ver-
moeden, dat het zoo gaan zou herhaaldelijk uitgesproken,
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dan had men toen wellicht een anderen weg ingeslagen.
Dan was waarschijnlijk op de vrijverklaring niet het ver-
nederende en irriteerende en volslagen nutteloos gebleken
10-jarig staatstoezicht gevolgd, maar was deze voorafge-
gaan door eene veel langere periode van „apprenticeship"
eene periode gedurende welke de negers opgevoed werden
tot staatsburgers, opgevoed tot het besef, dat ieder voor
zichzelf en de zijnen dient te werken en dat allen tezamen
hebben te arbeiden aan het welzijn van de gemeenschap.
Deze periode is er niet geweest en dat is de ellende van
Suriname en van de meeste Westindische koloniën.

Als kinderen, die uit eene donkere ruimte plotseling in
het volle licht gebracht werden, zoo moesten de negersla-
ven van gisteren zoekend en tastend, verblind door dat
licht, hun weg trachten te vinden; moesten zij zonder
middelen en zonder voortgeholpen te worden, trachten
zich een bestaan te scheppen te midden van een hun
vreemde maatschappij van vrijen. Dat was het resultaat
van het „zonder veel omslag van toepassing verklaren
der moederlandsche wetten". En zij zoeken nog, voor zoo-
ver zij of hunne nakomelingen den moed nog niet verloren
hebben; en zij hebben, — enkele bevoorrechten daarge-
laten, — hun weg nog steeds niet gevonden!

Wel langzaam „schrijdt daar de moderne gemeenschap
vooruit", uiterst langzaam in weerwil van de pogingen in
velerlei richting aangewend, om dien vooruitgang in wat
sneller tempo te doen plaats vinden, pogingen, uitgaand
van het Bestuur of van vreemdelingen intusschen, niet
van de inboorlingen zelve. Inderdaad vreemd doet het
aan, in een artikel, geschreven met de duidelijke en zeer
te prijzen bedoeling, in het licht te stellen, dat de neger
in geenen deele inferieur is aan den blanke, te moeten
lezen, dat 95 % van het ambtenarencorps uit Afro-Ame-
rikanen bestaat. Dat is juist het ongeluk van Suriname,
of een der ongelukken, dat streven van de kern der bevol-
king naar het schijnbaar-heer-zijn, het streven, om, zoo-
als men het vroeger hier uitdrukte, te worden een prole-
tariër-met-een-hoed-op. Verklaarbaar is het, dat in 1863
de onontwikkelde slaven den plantages den rug toekeer-
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den; verklaarbaar ook is het, dat die menschen in het
landbouwbedrijf iets vernederends zagen, maar thans zijn
wij ruim 60 jaar verder en onverklaarbaar is het, dat het
thans levende geslacht, steunende op „het goede en ge-
makkelijk te verkrijgen onderwijs", nog niet ingezien
heeft, dat Suriname aardig op weg is, een land van
Britsch-Indiërs, wellicht eenmaal ook van Javanen te
worden. Want vooral de eerstgenoemden verrichten den
productieven arbeid, landbouw en veeteelt; de negers en
kleurlingen doen in die richting zoo goed als niets. Zeker,
95 % van het ambtenarencorps bestaat uit Afro-Ameri-
kanen, verricht dus arbeid, die ongetwijfeld zijn nut heeft,
— al moet hierbij tevens opgemerkt worden, dat het een
telken jare geuite klacht is, dat het ambtenarencorps in
Suriname veel te groot in aantal is, — maar arbeid, die
niets of zeer weinig medewerkt om het land rijker en voor-
spoediger te maken, om het op te heffen uit het verval,
waarin het reeds veel te lang verkeert.

Dat wijst toch zeker wel op eene „psychische kloof"
tusschen blanke en neger. Nederland heeft zelf een boe-
renstand en daaronder een groote groep van kleine keuter-
boertjes, menschen, die slaven en zwoegen om er te komen
en, die lijden, diep en innig lijden, als zij hunne huizen
zien verzwelgen door overstroomingen, die er in willen
blijven, al dreigen die huizen ook boven hunne hoofden in
te storten; die met wanhoop in het hart het aanzien, dat
hun land voor jaren onbruikbaar wordt gemaakt, hun
land, waaruit zij zei ven en geslachten vóór hen maar net
genoeg hebben kunnen halen om het leven te houden.
Maar die menschen hebben hun grond lief, leven mede
met hun vee, zijn echte boeren, stug en taai, die het niet
opgeven, al werkt ook alles tegen. Die menschen hebben
in vroegere eeuwen Nederland gemaakt, tot wat het nu
is, — dat hadden de vroegere slaven of hunne nakomelin-
gen ook kunnen doen. Eeuwen waren zij aan de plantages
gebonden geweest, en toen zij de vrijheid kregen, vonden
zij niets beters te doen dan van die vrijheid te gaan genie-
ten door niets te doen, of te trachten den heer te spelen.
En dat het tegenwoordige geslacht nog niet van de dwalin-
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gen zijns weegs is teruggekeerd, dat is het ongeluk van Su-
riname, van geheel West-Indië eigenlijk. Suriname is niet
te genezen door woorden, maar door daden, door hard
werken, in de eerste plaats van de bevolking zelve; door
uit den grond te halen de vele schatten, die erin verborgen
zijn; niet door minachting te hebben voor handenarbeid
maar door zelf de hand aan den ploeg te slaan, waar daar-
voor gelegenheid is; door te doen, als de Britsch-Indiër,
die zuinig, haast gierig leeft, maar die hard werkende in
datzelfde Suriname het tot welstand weet te brengen. Dat
zooiets ook voor andere rassen niet onmogelijk is, blijkt
wel uit, wat thans in Zuid-Rusland met de Joden ge-
schiedt. In het December-artikel worden deze herhaalde-
lijk in vergelijking met de negers genoemd, op welk punt
wij hieronder terug komen; wordt zelfs de groote waar-
schijnlijkheid uitgesproken, dat in de Oudheid eene zeer
sterke vermenging van Joden met negers zou hebben
plaats gehad, met name in het Beloofde Land. Dit op het
oogenblik daarlatend, zij er hier toch op gewezen, dat,
sprekende van „psychische kloven", zoo'n kloof toch ze-
ker wel gaapt tusschen den neger en den Jood, zoodra het
erom gaat, zich aan veranderde omstandigheden aan te
passen. Eeuwen reeds is het terrein, waarop de Joden zich
bij voorkeur bewogen, geweest dat van den handel in al
zijne schakeeringen. In Rusland is dat na de revolutie zoo
goed als geheel voor hen afgesloten, terwijl ook in de in-
dustrie voor hen geen voldoende plaats te vinden is en
zie, bij duizenden nebben zij zich thans in de Oekraine tot
den landbouw gewend en zullen dien ook in de Krim ter
hand gaan nemen, zoodat heele stadjes in den loop van
1925 ontvolkt werden. En het eigenaardige hierbij is, dat,
ofschoon de Joden niet van ouder tot ouder landbouwers
geweest zijn, of misschien juist daardoor, zij onmiddellijk
succes te boeken hadden. Niet met vooroordeelen behept,
waren zij in het afgeloopen jaar, toen de kolonisatie op
groote schaal begon, onmiddellijk bereid, de meest mo-
derne werkwijzen toe te passen, veel meer dan de boeren,
in wier midden zij zich gevestigd hebben. Voorwaar, dat is
wel een sterk staaltje van vermogen tot aanpassing aan
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veranderde omstandigheden, waarin trouwens de Joden
meesters gebleken zijn door alle eeuwen hunner lange ge-
schiedenis heen.

Het is reeds zoo ontelbare malen, als van de daken ver-
kondigd, dat de bron van welvaart voor Suriname de
landbouw is en zoo lang reeds heeft de Afro-Amerikaan
getoond, uit die bron niet te willen of te kunnen putten,
dat dit artikel in die richting ook wel niets zal uitwerken.
Maar m. i. zal dat nog veel minder geschieden, als men
hem tracht diets te maken, dat hij, de lang verdrukte en
steeds verachte, eigenlijk de zaak moest omkeeren en met
minachting op den blanke behoorde neer te zien, „die de
loyaliteit van de donkere broeders wel eens op een geduch-
te proef stelt" — die bezeten wordt door „cultuurduivels"
als „zelfzucht en heerschzucht".

Zoo iets is toch geen gezonde redeneering, allerminst
geschikt om den neger erboven op te helpen, even onge-
schikt trouwens als de blik in de geschiedenis van het
negerras, die het December-artikel hem wil laten slaan.
Want, als hij aanneemt, wat hem daar wordt voorgehou-
den, dan is hij een heel eind verder op den verkeerden
weg. Het is ongetwijfeld waar, dat kennis van de geschie-
denis van zijn voorgeslacht den mensch met rechtvaar-
dige trots kan vervullen, hem er prijs op kan doen stellen
tot zijn volk te behooren. Maar dan geschiedenis, die
waarlijk onbevooroordeelde historie is, geschreven, alleen
om controleerbare feiten te verhalen, waaruit dan de
ontwikkelde lezer zelf zijne gevolgtrekkingen kan maken.
Geschiedenis echter, geschreven met eene zekere tendenz
is o.i. steeds afkeurenswaardig, vooral wanneer die be-
stemd is voor minder ontwikkelden, die nog niet in staat
zijn feit van tendenz te onderscheiden.

Niet de geschiedenis van het land zijner geboorte wil de
schrijver den jongen Afro-Amerikaan voorzetten, niet die
van het moederland, waarvan zijne voorouders in 1863
onderdanen werden, maar die van zijn ras, — het ras, dat
„reeds vóór den blanke een vrij groote mate van stoffe-
lijke en geestelijke beschaving bezat". Maar . . . . en nu
komen er vele maren, als dan daarbij gevoegd wordt, dat

JNfik
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„de evolutie van den geest bij den neger in Midden-Afrika
vele eeuwen lang heeft stilgestaan", dan zal toch de op-
rechte Afro-Amerikaan tot zichzelf moeten zeggen:
„Maar is dat nu wel alles waar, wat mij daar geleerd
wordt omtrent de superioriteit van mijn eigen ras boven
dat van mijn blanken mede-burger?" En dan zegt de ge-
schiedenis: „Neen, dat is niet waar". Men heeft in Surina-
me den onontwikkelden man uit het volk wel eens trach-
ten wijs te maken, dat Hannibal een neger was. En ziet.op
blz. 397 treffen wij de mededeeling aan, dat o.a. Hannibal
een Afrikaan was, waarbij het gezelschap van den Zoeloe-
hoofdman en de gekleurde pharao's, waarin hij voorkomt,
het vermoeden wettigt, dat met Afrikaan wel neger be-
doeld zal zijn. Nu is het volkomen juist, dat Hannibal een
Afrikaan was, immers hij was, voor zoover wij weten aan
de N. kust van Afrika geboren, maar hij was een Semiet,
stamverwant der Joden, niet der negers, die vooral in die
oude tijden hoogstens als bruikbare soldaten, maar niet
als aanvoerders van Phoenicische legers zijn opgetreden.
Zoo is er nog veel meer. Als de neger-bijbelkundige werke-
lijk aan het nasporen gaat, zal hij vinden, dat de oorspron-
kelijke bewoners van het Beloofde Land geene negers of
negroïde stammen waren, maar of Semieten, zooals
de z.g. Kanaanieten, de Hethieten, de Jebusieten enz.
of vrijwel volkomen gesemitiseerde Indo-Germanen z. a.
wellicht de Philistijnen. De overlevering zegt nu weliswaar
dat de Jebusieten afstamden van Kanaan, een afstamme-
ling van Cham, den zoon van Noach, en aan Cham schrijft
men een zwarte kleur en daarom het stamvaderschap van
de negers toe, maar is dat nu cultuurhistorie ? En dat de
Joden, eenmaal in Kanaan gevestigd, huwden met de
dochteren des lands, zal wel waar zijn, maar, of de uit die
verbintenissen voortgesproten nakomelingen kleurlingen
waren, is hoogst twijfelachtig en vrij zeker zullen, het
exclusivisme der Joden en hun bekende stamtrots in aan-
merking genomen, die nakomelingen wel niet als Jood be-
schouwd zijn. Waardoor het wederom ten hoogste on-
waarschijnlijk wordt, dat „door de aderen van den groo-
ten Leeraar en Heiland der Westersche wereld Semitisch-
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Hamitisch bloed stroomde". Nog onwaarschijnlijker is het
dat Zipporah, de vrouw van Mozes een negerin was. Im-
mers Zipporah was de dochter van Jethro en deze be-
hoorde tot de Midianieten, een roovend herdersvolk,
waarschijnlijk in N. W. Arabië, ten Z. van Palestina, voor
vaders dus van de tegenwoordige Bedouïenen, en aller-
minst van de negers. Zoo was ook koning Salomo geen
neger, maar een Semiet; trouwens hij zegt niet van zich-
zelf in het Hooglied, dat hij „zwart, doch lieflijk" is, maar
bezingt op die plaats heel wat anders. En ten slotte, terug-
gaande tot de oer-geschiedenis der menschheid, met den
schrijver houden wij het voor mogelijk, dat de wieg der
menschheid in Centraal-Afrika gestaan heeft. Maar, dit
aannemende, moet uitgeschakeld worden, dat Adam de
eerste mensch geweest zou zijn, een gevaarlijk terrein
trouwens om zich op te wagen. Aanvaardt men echter
Adam op grond van het scheppingsverhaal in Genesis als
eersten mensch, dan is men in zooverre op veilig historisch
terrein, dat dan de menschelijke beschaving, zooals trou-
wens de geschiedenis leert, in die streken zich van Oost
naar West bewogen heeft, dus van Azië naar Afrika en
niet omgekeerd. Tot dusver weet men nog niet beter, of
Centraal-Afrika heeft niet de beschaving in het oude
Egypte, in Babylon en in Indië in het aanzijn geroepen,
maar heeft juist de beschaving, die het bezat, van daar
ontvangen, meer in het bijzonder van het Oude Egypte,
en wellicht van Phoenicië. Zeer waarschijnlijk zijn de
Egyptenaren lang voor den historischen tijd uit Azië
Afrika binnengedrongen en hebben zich, evenals andere-
uit Azië afkomstige volkeren, gevestigd in het vrucht-
bare Nijldal en de verdere aantrekkelijke deelen van het
werelddeel langs de kusten der Middellandsche Zee,
daarbij de oorspronkelijke neger-bevolking terugdrijven-
de of uitroeiende. Vermenging daarmede zal wel plaats ge-
had hebben, maar, dat te eeniger tijd neger-pharao's in
Egypte zouden geheerscht hebben, is toch wel hoogst on-
waarschijnlijk. Zoo ongeveer staat het ook met de Indo-
Germaansche voorvaderen der tegenwoordige Britsch-
Indiërs, die, uit het Noorden, uit Midden-Azië het schier-
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eiland binnendringende, de negerachtige Dravida's óf uit-
roeiden, óf naar het Zuiden en het binnenland dreven.

Dit alles toont, dunkt mij, duidelijk aan, dat de oudste
beschaving", de beschaving, welke denkers en geleerden
nog steeds bezielt", wel ergens ontstaan is, of wel op meer
plaatsen ongeveer tegelijkertijd, maar vrij zeker niet „aan
Afrika's donkeren boezem". Het zal verder uit deze voor-
beelden duidelijk zijn, dat de geschiedenis van het neger-
ras op rfw wijze allerminst geschikt is, om den jongen
Afro-Amerikaan trots op zijne afstamming in te boeze-
men en evenmin hem tot nederigheid behoeft te stemmen.
Trouwens, noch trots, noch nederigheid zijn ook maar
eenigszins gewenscht. Dat men afstamt van Semitische,
of Indo-Germaansche of van welke voorouders ook, be-
hoeft voor niemand een element van trots in zich te be-
vatten. Trotsch mag men zijn, — behoudens de ieder ge-
boden menschelijke bescheidenheid, — op, wat men zelf
gedaan heeft, op wat men tot stand bracht, om de ge-
meenschap vooruit te brengen, eigen geluk en dat der
mede-menschen te bevorderen. En dit aanvaardende, zal
de Afro-Amerikaan, die nadenkt en de hand in eigen boe-
zem steekt, moeten zeggen: Voor mijn land en volk heb ik
zoo goed als niets gedaan; wat daar is, is, hoe gebrekkig
dan ook, gewrocht door blanken; ik critiseer, ik keur af,
maar ik bouw zoo goed als niets op. Wie wat doet, is de
Britsch-Indiër, dien ik als „koelie" veracht en bespot, wie
leiding geeft en den weg aanwijst, is de Europeaan, dien
ik becritiseer, voor wiens gebreken ik een open oog heb.
Uit eigen kracht heb ik nog niets tot stand gebracht, noch
in Suriname, waar ik nog niet de leiding in handen heb,
noch op Haïti, waar ik die gehad heb, doch de kracht en
het zelfbedwang miste, om haar te behouden.

Zoo, en niet anders zal de nadenkende Afro-Amerikaan
moeten spreken, als hij oprecht wil zijn. En oprecht, zon-
der vooroordeelen zichzelf te willen zien, is toch de eerste
stap tot verbetering. Wordt den Afro-Amerikaan nu een
spiegel voorgehouden, niet helder, maar beslagen met
vooroordeelen, dofgemaakt door onjuiste voorstellingen,
dan ziet hij niet zichzelf, zooals hij is. Daarom geen cul-
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tuur-historie van het negerras op onjuiste grondslagen
rustende, geen cultuur-historie, met de tendenz, het voor
te stellen, als steeds onderdrukt door den door eigenbaat
en zelfzucht bedorven blanke, maar het opgeheven tot
mensch, gelijkwaardig aan dien blanke. Dat is een zwaar,
maar geenszins onmogelijk werk.

Amsterdam, Januari 1926.
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