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Jan Romein

BALANS VAN HET
AFRIKAANSE NATIONALISME

I
In de zomer van '56 vergaderde - in Parijs - het

eerste zwarte schrijverscongres. Er waren zeventig ne-
gers, uit Amerika ook, maar de meesten kwamen uit
Afrika. Niet uit de Unie, want die hadden geen pas
gekregen van de regering daarginds. Een jaar
eerder was daar wel een zwart congres vergaderd ge-
weest; drieduizend Bantoes hadden er over de vrijheid
gesproken. De vierhonderd politiemannen die hen
bewaakten hadden daarmee tegelijk bewezen, dat zij
spraken over iets dat er - nog niet was. "Laat ons
tezamen een stap naar de vrijheid doen," zo eindigdL
de oproep die er werd aangenomen. De tekst kan men
vinden in dat merkwaardige boek van John P. Drexler
"Die Front der Farbigen", dat in '57 ook in Nederland-
se vertaling verschenen is bij de Haan in Zeist (blz.
118-19). Het was, misschien niet toevallig in juni, en-
kele maanden na de eerste Aziatisch-Afrikaanse confe-
rentie van Bandung. Een tweede zwarte schrijvers-
congres vond plaats in september 1958 in Rome. Naar
aanleiding daarvan publiceerde Maurice Houis zijn
"Préalables à un humanisme nègre" in "Esprit" (novem-
ber 1958). In Akkra, de hoofdstad van wat toen nog
de Goudkust heette en nu Ghana heet, had het eerste
zwarte vakverenigingscongres plaats en nog onlangs
- zij kwamen er op de 8ste december van het vorig
jaar bijeen - was diezelfde stad de zetel van de eerste
conferentie van Afrikaanse volken. Zij heeft, kort en
goed, verklaard dat in 1960 heel Afrika verlost zou
zijn van het kolonialisme.
Het zijn evenzoveel tekenen aan de wand dat het

laatste yur van de blanke overheersing van het zwarte
werel~el heeft geslagen. Het zijn de vreedzame te-
kenen. De bloedige zijn nog talrijker en verspreider.
De Mau-Mau-opstand in Kenya, de mislukking van het
Engels-Frans-Israëlische Suez-avontuur, de vrijheids-
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strijd van de Algerijnen die nu al meer dan vier jaar
in onverminderde hevigheid voortduurt, ook al weer
recent, nog recenter dan de laatste Akkra-conferentie,
en mogelijk ook weer niet zonder samenhang daarmee,
zó recent - 4 januari '59 - dat de lijken der slacht-
offers op het ogenblik dat dit geschreven wordt, nau-
welijks nog begraven zijn, het oproer in de Kongo
onder de dynamische leiding van Jozef Kasavoeboe
van de Abako, de culturele - maar dat is dan in die
omstandigheden tegelijk politieke - vereniging van
de Bakongo's, een volk van ruim één millioen. Deze
had al in '56 onmiddellijke onafhankelijkheid en na-
tionalisatie van alle particuliere ondernemingen ge-
eist als een overtroeving van wat Ileo kort tevoren in
het maandblad "Conscience Africaine" als eerste poli-
tieke eis van de Kongolezen had gesteld: onafhanke-
lijkheid in 1986. Maar als gewoonlijk had de blanke
wereld dat destijds in haar ongeneeslijke hoogmoed
onderschat en op z'n best wat gemeesmuild om wat
precies twee-en-een-half jaar later bittere ernst bleek;
bloedige ernst: het officiële cijfer is veertig zwarte do-
den, het werkelijke moet dichter bij de honderd liggen.

Evenzoveel tekenen aan de wand, een wand vol te-
kenen, een apocalyptische muurschildering met niet
vier, maar met minstens veertig ruiters. Maar nauwe-
lijks nog iemand in het westen die die wandschildering
in haar volle betekenis begrijpt, omdat nauwelijks nog
iemand haar begrijpen wil. Alleen de kinderkens is het
geopenbaard. Maar de volwassenen zullen het ook
moeten leren verstaan op straffe van ondergang.

Vandaar dat toen we, nu een jaar geleden, ter ver-
nieuwing van dit tijdschrift besloten tot het uitgeven
af en toe van een dubbelnummer, aan één onderwerp
gewijd, op de gedachte kwamen, dat het eerste bijzon-
dere nummer over Afrika zou moeten gaan. En nog
onder de indruk van het jongste tropen-onweer, waar-
van zoëven sprake was, zullen alleen zij die gedachte
afwijzen, die zich op het standpunt stellen - dat geen
standpunt is - dat het maar beter is ogen en oren te
sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. Wat anders
is, of men onze poging geslaagd acht. De redactie zelf
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koestert daaromtrent geen overdreven verwachtingen.
Integendeel. Zij weet dat het resultaat ver bij het
streven ten achter staat. Er zijn in Nederland nog
te weinig mensen die begrijpen wat er werkelijk in
de wereld aan de hand is en nog geringer is uiteraard
het aantal van hen die over de kennis en het vermogen
beschikken dat begrip over het voetlicht te brengen.
Voor de hulp haar van buiten geboden kan de redac-
tie daarom slechts dubbel dankbaar zijn.

Zonder hulp uit het buitenland kwam ook dit in-
leidende artikel niet tot stand, dat de balans van het
Afrikaanse nationalisme tracht op te maken. Wij wa-
ren daarvoor in hoofdzaak afhankelijk van die mira-
culeuse John Gunther die, naar alle maatstaven geme-
ten, een veelschrijver is met zijn "Inside" -boeken over
de U.S.A., de U.S.s.R., over Azië, Europa en Afrika,
maar die er desondanks dan toch maar in slaagt, elk
van die boeken tot een onmisbare handleiding te ma-
ken.

Ja, z6 afhankelijk zijn wij van zijn "Inside Africa",
boek dat wij, vanwege de aanvulling, in de Neder-
landse vertaling - Afrika in de branding - lazen,
dat men dit artikel ook kan beschouwen als in zekere
zin een weergave van dit boek in kort bestek, zij het
dan uiteraard niet zonder verwerking van een aantal
recente gegevens en enkele eigen beschouwingen. Waar-
bij dan een waarschuwing vooraf op haar plaats lijkt.
Men kan, naar het spreekwoord zegt, geen veren pluk-
ken van een kikker. Dat wil in dit geval zeggen: men
moet niet verwachten van een samenvattend werk als
dat van Gunther, al heeft hij er dan een 60.000 km.
voor afgelegd en met een 1500 mensen gesproken, van
een. boek dat ondanks zijn 800 grote bladzijden geen
naslagwerk, maar een leesboek wil zijn, men moet van
zo'n boek niet verwachten, er een oplossing of zelfs
maar een behandeling van detailproblemen in te vin-
den. Als dat van het boek al geldt, dan geldt het
a fortiori van onze samenvatting van die samenvatting.
We hebben ons bovendien bewust voornamelijk be-
perkt tot wat er bij Gunther over het Afrikaanse na-
tionalisme te vinden was, in overstemming, naar wij
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menen, met het doel dat de redactie met dit dubbel-
nummer in de eerste plaats beoogt.

11
Ruimte en tijd zijn relatieve begrippen. In abstrac-

to weten we dat wel; in de praktiik geven we ons daar
echter in de regel onvoldoende rekenschap van. Daar-
door kon ten aanzien van de buiten-Europese gebieden
een psychisch mechanisme in werking treden, dat, ge-
dreven zowel door de Europese geringschatting van
die buiten-Europese ruimte, als door het omgekeerde:
het schuldgevoel over het kolonialisme, er op gericht
was de meesten onzer zich Azië en Afrika veel kleiner
te doen voorstellen dan zij in werkelijkheid zijn. Het
heeft daarom zin ons overzicht te openen met het recht
zetten van die misvatting, juist omdat zij niet toeval-
lig is. Dit is van te meer belang, omdat naar onze me-
ning de omvang van een land of werelddeel op de
duur niet buiten elke verhouding tot zijn betekenis
kan blijven staan. Dat ons Europeanen dit een tijdlang
wel mogelijk heeft geleken is slechts daardoor veroor-
zaakt dat wij ons tot dusver te weinig rekenschap
hebben gegeven van de zeer bijzondere omstandighe-
den die Europa gedurende vierhonderd jaar in staat
hebben gesteld, de rest van de wereld min of meer te
overheersen. In mijn "Aera van Europa" heb ik ge-
tracht die bijzondere omstandigheden te schetsen, door
deze te begrijpen als een afwijking van het Algemeen
Menselijk Patroon, dat vóór die Europese afwijking be-
gon, alle beschavingen, ondanks hun onderlinge ver-
schillen heeft gekenmerkt.
Afrika is om te beginnen driemaal zo groot als

Europa, een 30 tegenover een 10 miljoen km 2. Maar
men komt van die omvang pas goed onder de indruk
als men zich haar meer in bijzonderheden probeert voor
te stellen. De westelijke uitstulping van het zwarte we-
relddeel, dat we subjectief voor ons plegen te heb-
ben als een gekrioel van kleine staatjes, is in feite al-
leen al indrukwekkend groot. De afstand van Bathurst,
de hoofdstad van Gambia tot de noordoostpunt van
Nigeria is objectief gelijk aan die van Moskou tot
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Biarritz. Vandaar dat er ruimte te over is voor dat
Gambia, voor Frans Guinea, dat geen Frans Guinea
meer is, Sierra Leone, Liberia, de Ivoorkust, de Goud-
kust die nu Ghana heet, voor Togo en Dahomey en
Nigeria zelf dat samen met het vroeger Duits Kame-
roen bijna één millioen km2• groot is, d.w.z. even groot
als Noorwegen, Zweden en de helft van Finland teza-
men. Het - relatief - toch kleine Ghana in het mid-
den zowat van dat landencomplex heeft dan toch altijd
nog de grootte ongeveer van Engeland en Schotland bij
elkaar. De echt-grote Afrikaanse landen als Algerije,
de Sudari, de Kongo hebben een ruimte die ons voor-
stellingsvermogen nu weliswaar niet te boven gaat,
maar die speciaal ons Nederlanders toch allerminst ver-
trouwd is. Algerije beslaat alleen al een oppervlakte
van, afgerond, 2.200.000 km 2, dat is ruwweg nog iets
groter dan Spanje en Portugal, Frankrijk, de Benelux-
landen en Duitsland bij elkaar. De Sudan is nog wat
groter. Om zich daar een voorstelling van te maken
moet men aan die landengroep I talië nog toevoegen.
De Kongo tenslotte heeft een grootte tussen die van
Algerije en de Sudan in. Zich dat in te denken en erbij
te bedenken dat België net de 30.000 km 2 haalt, moest
eigenlijk voldoende zijn om tot het inzicht te komen,
dat het tweede niet blijvend het eerste onder de duim
kan houden.

Wie zich de majesteit van dit werelddeel minder
nuchter en meer symbolisch wil voorstellen, denke aan
zijn machtige stromen, aan de Nijl met zijn lengte, naar
boven afgerond, van 6500 km en een stroomgebied
van bijna 2 millioen 900 duizend km 2, aan de Kongo,
die wel zo lang niet is, "maar" ruim 4500 km, doch
die in de streek van Bumba 45 km breed kan zijn en
wiens stroomgebied daarentegen nog veel indrukwek-
kender is dan dat van de Nijl, 3 millioen 800 duizend
km2• Of aan de Niger in West-Afrika, bijna zo lang
als de Kongo, maar met 'n delta, groter dan Nederland
en daarmee nog groter dan die van de Nijl. Europa's
langste rivier, de Wolga, is niet langer dan ongeveer
3500 km en de Rijn brengt het niet verder dan 1500.
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Of hij trachte zich een beeld te vormen van Afrika's
majesteitelijke berg, de Kilimandzjaro in Tanganjika
met zijn meer dan 6000 m. hoge, altijd met sneeuw be-
dekte top, al ligt hij dicht bij de evenaar, zijn krater
van 1800 m. middellijn en zijn voet die een opper-
vlakte beslaat van niet minder dan 90 bij 55 km., een
afstand in de lengte van Amsterdam tot Arnhem en
in de breedte van Den Haag naar Amsterdam. Maar
we moeten kort zijn: van alle andere Afrikaanse won-
deren laten we het bij die andere berg, de Roewenzori,
in Uganda, op welks hellingen een soort aster groeit
die twee meter hoog wordt en in welks nabijheid ter-
mietenheuvels voorkomen van 3 à 5 m. hoogte, hard
okerrood van kleur volgens de beschrijvingen . . . .
'Naar Europese verhoudingen gemeten, is Afrika

groot evenals Azië. Maar de krioelende millioenen-
massa's van Azië vindt men hier (nog) niet. Het is een
leeg land. De hoogste schatting komt op 220 millioen
zielen. Dat is alsof er in Europa maar 70 millioen
zouden wonen inplaats van 525 millioen die daar in
werkelijkheid zijn. Afrika heeft een bevolkingsgetal
dat Europa al tussen de jaren 1750 en 1800 heeft over-
schreden. H6e leeg Afrika wel is ervaart men bijna
tastbaar als men de beide Portugese koloniën uit dit
oogpunt beschouwt. Mozambique, of, officieel, Portu-
gees Oost-Afrika en Angola, Portugees West-Afrika zijn
tezamen zo groot, dat zij het kleine Portugal tot de
derde koloniale mogenheid na Frankrijk en Engeland
stempelen. Mozambique, anderhalf keer Frankrijk,
heeft nochtans niet meer dan half zoveel inwoners als
Nederland, waarvan 50.000 Europeanen; terwijl An-
gola, veertien maal het "moederland", er nog niet eens
zes, doch slechts vier millioen heeft. Zou het nog maar
zo dicht bevolkt zijn als dat "moederland" zelf, dan
zou Angola alleen een 125 millioen inwoners moeten
tellen: Meer dan de helft van wat nu héél Afrika her-
bergt. Het sprekendst wellicht komt die leegte tot uit-
drukking als we Afrika nemen op de plek waar het
veruit het volste is, de overvolle Nijldelta dan uitge-
zonderd. Dat is het kleine Ruanda-Urundi, gelegen
tussen Uganda, Tanganjika en Kongo, beheerschaps-

72



gebied van de V.N. en düür België wat eigenmachtig
bestuurd. Het is, in ronde getallen, 50.000 km 2 grüüt
en telt 5 milliüen inwüners. Hünderd inwüners per
km 2 derhal ve, terwijl üns land, zoals men weet, er bij-
na drie-en-een-half maal züveel heeft.
De vüürnaamste üürzaak van die leegte is wel de

primitieve landbüuw die maar een beperkte bevülking
voeden kan. Armüede, gebrek aan hygiëne en hüge
sterfte-cijfers vültüüien de fatale kringlüüp düür de
vüedselschaarste begünnen. Al die kenmerken zijn niet
twijfelachtig. Wat de armüede betreft, dat kan men
nalezen in een rappürt van de V.N. De cümmissie
bracht zes weken in Tanganjika düür, lang niet het
meest verwaarlüüsde deel van Zuid-Afrika, integen-
deel. Maar haar cünclusie was nüchtans dat er milliüe-
nen Afrikanen üp een minimumbasis leefden. En wat
de hüge sterfte betreft, üük dit staat vast. In Afrika
was in 1950 slechts 6% van de bevülking 60 jaar
üf üuder, terwijl datzelfde percentage vüür Nüürd-
Arrierikahet dubbele en vüür Eurüpa 15 bedrüeg.
Vraagt men weer naar de üürzaak van die armüede, dan
is 't antwüürd niet zo. eenvüudig. Met de düüddüener:
achterlijkheid is men er niet af. Want daargelaten dat
die er inderdaad is, geeft tüch 't feit te denken, dat we
bij die achterlijkheid niet met een "natuurverschijnsel",
niaar kennelijk met een histürisch fenümeen te düen
hebben, dat in de lüüp der geschiedenis aan verande~
ringen ünderhevig geweest is. Betrekkelijk betrüuwbare
schattingen immers stellen de bevülking van Afrika
vüür 1650 üp 100 milliüen, hetzelfde als Eurüpa des-
tijds. Daarna, terwijl Eurüpa vüüruitging, liep Afrika
terug üf bleef statiünair. Pas daarna valt weer een
langzame stijging te constateren, in 1900 waren er 120
milliüen en in de laatste halve eeuw is de aanwas tüt
220 dus zelfs tamelijk grüüt geweest. Drukt men dit
in percenten van de totale wereldbevülking uit, dan
hadden züwel Eurüpa als Afrika in 1650 üngeveer
18.5% daarvan, terwijl dat getal in 1950 vüür Eurüpa
tüt üngeveer 24.5% was gestegen, vüür Afrika daar-
entegen tüt üngeveer 8 was gedaald.
Veel subjectiever nüg dan ünze vüürstellingen van
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omvang en bevolking - subjectief dan in die zin dat
zij zelfs van het exact meetbare plegen af te wijken -
is die omtrent de tijd. Ook die is exact meetbaar, maar
ook hier pleegt onze indruk grilliger banen te volgen,
al zijn ook daar wel redenen voor aan te geven. En
ook hier is het goed, zich wat nauwkeuriger reken-
schap te geven. We zien ook deze verhoudingen nog
meestal verkeerd. Het is niet alleen de Egyptische be-
schaving die op een veel langer verleden kan terugzien
dan de Europese. Het is zelfs volstrekt niet onaanne-
melijk dat eens zij gelijk zullen krijgen, die de baker-
mat der mensheid niet in Midden-Azië, maar in Mid-
den-Afrika zoeken. Afgezien van die onopgeloste en
misschien wel onoplosbare kwestie, is het een feit dat
tijdens het paleolithicum Afrika relatief dicht bevolkt
is geweest. Daarvoor zijn de bewijzen niet alleen in
Egypte en de rest van Noord-Afrika, maar ook in
Tanganjika, de Kongo en Zuid-Afrika te vinden. De
Tumba-cultuur in de Kongo en de voorhistorische
rotsschilderingen zowel in Zuid-Afrika als in Tangan-
jika zijn er de nog stille getuigen van. En ook van la-
ter tijd zijn er, vooral door de onderzoekingen van
Frobenius in de jaren '20 Afrikaanse beschavingen
aan de dag gebracht, die wel afwijken van de Azia-
tische en Europese uit dezelfde perioden, maar daarom
nog niet de mindere daarvan behoeven geweest te zijn.
Beroemd zijn tegenwoordig de uitgebreide ruïnes van
Timbuktu, de stad in de 11e eeuw door de Tuaregs
gesticht en in de 15e eeuw een der steden van het grote
negerrijk Songhoi dat tot Bamako en zelfs verder reik-
te, totdat het op het eind van de 16de eeuw door de Mo-
ren veroverd werd. Beroemd ook zijn heel aan het an-
dere eind, in Zuid-aast-Afrika de granieten ruïnes
van Zimbabwe in Zuid-Rhodesia en al is het wel waar
dat zij niet van 2000 v. Chr. dateren, zoals romantici
van vijftig jaar geleden dachten, Karel de Grote had
ze toch al kunnen zien als hij zijn tijd niet verdaan had
met de Saksen uit te moorden. Gunther rekent ze tot
de ontzagwekkendste en geheimzinnigste van de we-
reld en dat kan ook zeer wel zo zijn, al dient men er
mogelijk wel even bij te bedenken dat hij niet in zijn
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eerste superlatief gestikt is. In Midden-Afrika in Jo-
rubaland in Nigeria ontdekte Frobenius de ruïnes van
de stad Ife met duidelijke sporen van een verdwenen
beschaving. Uit datzelfde gebied stammen de nu bijna
overvloedig vaak afgebeelde vondsten van Benin die
op een zo hoge brons- en ivoorkunst wijzen.

De Baganda's van Uganda, om een heel ander voor-
beeld te kiezen, hadden, lang voor Stanley zijn verdrag
met Mutesa I sloot, zelfs in het jaar 1000 al, een staat
en later in elk geval niet alleen een koning - de ka-
baka - maar zelfs een parlement, de grote Lukiko,
dat nog bestaat. Angola, nu als verlaten, vormde in de
16e eeuw een machtig koninkrijk waarin de grote stam-
men der Lunda, Barotse en Or ambo waren verenigd.
Ook de Kongo had lang voor Leopold z'n geschiedenis,
al is er weinig van bekend. De betrekkingen met het
Vaticaan bv. moeten al dateren van 1520, toen een
Kongolese koningszoon, na in Lissabon de godgeleerd-
heid in zich opgenomen te hebben, door Paus Leo X tot
de eerste negerbisschop werd gewijd. Kano, de voor-
naamste stad van het nu tamelijk ontoegankelijke
Noord-Nigeria, kent schriftelijke documenten sinds
het jaar 900.
Ook voor nog later tijd, ja dan vooral, doordat we

ze dan geheel van de Europese ontdekkingen en ver-
overingen uit zien, hebben we in ons geschiedbeeld de
verhoudingen scheef getrokken. Als we aan het absolu-
tisme, aan koninklijke pracht en praal denken, komt
ons Lodewijk XIV en Versailles het eerst voor de
geest. Dat er in diezelfde tijd in Istanbul een sultan
zetelde, wiens grootvizier zelfs machtiger was dan de
Franse koning, weten we vaag, maar alleen uit de be-
dreiging van Wenen in 1683 door diens veldheer Kara
Mustafa Pasja. Van Lodewijk's tijdgenoot, de Groot-
mogol Aurangzib en diens macht en geweld welke die
van de Bourbon vele malen overtroffen, is ook nog
schimmig iets tot ons doorgedrongen. Maar vermoe-
delijk niet één op de duizend lezers zal ooit zelfs ge-
hoord hebben van die andere tijdgenoot van de Zon-
nekoning Mulay Ismaël, de sultan van Marokko, die
zich in Meknes bij Fez, zoals Lodewijk in Versailles
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bij Parijs een paleis liet bouwen, waarvan de konink-
lijke stallen alleen al 5 km lang waren en plaats boden
aan 12.000 paarden. Men zegt dat hij eigenhandig drie-
maal meer mensen om het leven heeft gebracht dan hij
paarden had. Maar al is het dan geen prettig trekje, het
is wel een bewijs van zijn machtsvolkomenheid en het
is bovendien nog altijd wel minder dan het aantal
soldaten dat door de Franse koning en zijn veldheren
de dood is ingejaagd.

Nog veel subjectiever wordt onze beoordeling van
de ware verhoudingen en ons tijdsbesef bij de moder-
ne ontwikkeling van Afrika. Lijkt het bv. in het licht
van nu niet eeuwen geleden, dat de Fransen oversta-
ken naar Algiers, de stad en enkele andere kustplaatsen
na een korte campagne bezetten en de Dey afzetten?
En toch ligt die 5 juli 1830 nog gen 130 jaar achter ons.
Eeuwen geleden ook, dat Leopold II van België Stanley
in zijn dienst nam om "zijn" Kongo te verkennen?
En dat was verleden jaar toch nog maar 80 jaar her.
Eeuwen geleden ook dat de Engelsen Alexandrië bom-
bardeerden, de slag bij Tel-el-Kebir in een hand-om-
draaien wonnen en daarmee geheel Egypte vermeester-
den? En dat is maar amper 75 jaar terug. De Fransen
waren toen nog zo wijs om niet mee te doen. Vijf-en-ze-
ven~ig jaar later waren de Britten niet zo wijs meer om
niet mee te doen met de Fransen.

Het verzet tegen de vreemdelingen-heerschappij is
enerzijds veel ouder, anderzijds gaat de ontwikkeling
van het Afrikaanse nationalisme sinds de Tweede We-
reldoorlog veel sneller dan we ons dat gemeenlijk be-
wust zijn. Hoe hopeloos en alleen maar tragisch hero-
ischleek indertijd de figuur van Ahmed Arabi die in
1881 en '82 de eerste nationalistische beweging tegen
de Khediveen de buitenlandse inmenging leidde. Hoe
machteloos ook nog, ondanks zijn grote aanhang onder
de bevolking en zijn Wafd zelfs een Zaglul Pasja, toen
de Britten hem in 1919 naar Malta deporteerden om
te b~letten dat zijn stem op het vredescongres in Ver-
sailles zou worden gehoord. Hoe hopeloos eenzaam
leek - en was in feite - een Abd el Kader, de bey van
Mascara, die in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw
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in Algerije drie oorlogen tegen de Fransen voerde, tot
hij zich in 1847 moest overgeven en tegen de belofte
in, als gevangene naar Frankrijk werd gezonden. Hoe
wanhopig en zonder uitkomst, zelfs in de jaren '20 van
onze eeuw nog, leek niet de strijd van een Abd-el-
Krim, het hoofd van de Rif-Kabylen, ondanks zijn
verpletterende overwinning op de Spanjaarden bij
Anual op de gedenkwaardige 21ste juli 1921. Want
desondanks moest hij nadat de Fransen onder Pétain
de Spanjaarden waren komen helpen, de strijd vijf
jaar later staken en berusten in zijn verbanning naar
Réuniori.

Hoe langzaam leek de bevrijding te gaan. 26 lang-
zaam inderdaad, dat men pas later gewaar werd dat
zij steeds sneller ging. Toen de Algerijnen, bemoedigd
door de capitulatie van Frankrijk in het verre Dien
Bien Phoe in november '54 hun bevrijdingsoorlog be-
gonnen, leek deze strijd, die zo vlak bij Frankrijk zelf
moest worden uitgevochten en met dat land nog de
baas bij beide buren, aanvankelijk een hopeloze zaak.
Nu, vijf jaar nadien slechts, met Tunis zowel als Ma-
rokko onafhankelijk, met Nasser in Egypte en door de
Arabische Liga gerugsteund, met Nkrumah in het even-
eens onafhankelijke Ghana, met Nehru als de leider
van het neutralisme, met de steun van het communis-
tische blok en een eigen, zij het dan nog onwettige
en in ballingschap vertoevende regering onder leiding
van Ferhat Abbas, is er geen zinnig mens meer die
aanneemt, wat zelfs een De GaulIe ook mag doen, dat
de onafhankelijkheid, ook van Algerije, zelfs van een
Algerije, nog ver af is.

Beter dan het nationalistische tijdschrift "El Mud-
jahid" De Gaulle's figuur in zijn irreële politiek tegen-
over het Algerijnse vraagstuk karakteriseerde, kan
niemand het doen. Het schreef - Huizinga citeerde
het in de N.R.C. van 21 januari - "Opgesloten in een
monsterlijke egocentriciteit, en doordrenkt van een
zelfverzekerd paternalisme ontkent hij de objectieve
realiteit van de problemen die zich aan hem voordoen
en pretendeert hij de meest onoverkomelijke. obstakels
meester te worden door van zijn eenzaamheid uit en
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in samenspraak met zichzelf, absurde unilater~le op-
lossingen te decreteren." Maar ondertussen kostte die
politiek in de tweede week van januari alleen al ruim
duizend doden, Algerijnen en Fransen.

In schijn langzaam, in feite snel. Zo gaat het ook in
de rest van Afrika, in het eigenlijke zwarte werelddeel,
steeds sneller. Als we de politieke kaart van een kwart
eeuw terug nog maar opslaan, vinden we, van de Unie
in het verre Zuiden afgezien, als enig in feite onaf-
hankelijk land het ongelukkige Liberia aan de Peper-
kust. Het is in 1816 van de V. St. uit gesticht om vrij-
gelaten slaven op te nemen, maar als men het daarom
met Israël wil vergelijken, dan moet men het toch een
mislukt Israël noemen. Zelfs onder zijn misschien beste
president, Tubman, deed het nog niet veel meer dan
voortleven, omdat het niet sterven kon. Want Egypte,
sinds 1922 ook formeel onafhankelijk, kon in 1935
zonder, laat staan tegen het Ver. Koninkrijk toch nog
niet veel beginnen. En heel het overige Afrika was
kolonie, zelfs Abessynië toenmaals, naar men zich her-
inneren zal, al heeft dat dan geen tien jaar geduurd.
En nu? Zeker, het is nog altijd gemakkelijker koloniën,
zij het dan veelal met een of andere vorm van zelfbe-
stuur in Afrika te vinden dan in welk ander wereld-
deel ook. Maar er zijn nu dan toch negen onafhankelij-
ke staten en als, volgend jaar krachtens reeds genomen
besluit van de V.N. ook Somaliland onafhankelijk
wordt, zullen het er tien - of, wie weet, nog meer zijn.
Die negen zijn, om precies te wezen: Egypte, Sudan,
Abessynië in het N.O., de Unie in het Zuiden, Ghana
en oud-Frans-Guinea in de westelijke uitstulping en in
het Noorden, Marokko, Tunis en Libye.

De koloniën die er nog zijn, zijn bovendien geen
rustig bezit meer, zoals ze vijfentwintig, ja tien jaar
geleden nog waren of in elk geval schenen. Want er
zijn nu, afgezien van de steun van buiten die zoëven
reeds ter sprake kwam, twee nationalistische kracht-
centrales in Afrika zelf, waarvan de energie zich over
de rest van het continent verspreidt, ongeacht welke
tegenstand ook. Wat in Kenya gebeurd is, is bekend
genoeg.

78



111
Sinds de werkzaamheid van Kenyatta in dit land

en vooral sedert de Mau-Mau-opstand van de Kiku-
ju's, die in de herfst van '52 begon, gaat de titel van
Elspeth Huxley's boek "White Man's Country" niet
meer zo goed op, al verbeelden de blanke kolonisten
op de Witte Hooglanden zich dat altijd nog wel, zoals
ze dat ook in Algerije, in de Unie en in de Rhodesia's
nog doen. Ook in Kenya begint de "white man's bur-
den" van zijn schouders te glijden. Want het is dui-
delijk dat tegenwoordig een toestand niet meer besten-
dig kan worden genoemd, waarbij van de ongeveer
180.000 km 2 bebouwde grond - Kenya in zijn geheel
is iets groter dan Frankrijk - een 4000 blanke grond-
bezitters een 40.000 bezitten, terwijl vijf à zes millioen
Afrikanen zich met de rest van bovendien minder
goede gronden moeten behelpen. Ook na de bloedige
onderdrukking van de - overigens even bloedige - Mau-
Mau, is het verzet, nu o.a. door Tom Mboya geleid, zo
weinig verdwenen, dat er in april '58 nog weer massa-
arrestaties hebben plaats gehad.

In Tanganjika is de toestand voor beide partijen
politiek gesproken veel beter. Maar waarborgen dat
het zo blijven zal, zijn er niet. De Maji-Maji-opstand
uit de tijd voor de Eerste Wereldoorlog, toen Tanganji-
ka nog Duits Oost-Afrika was - en die niet alleen in
klank op die van de Mau-Mau geleek - is wel zel-
den tot de geschiedboeken doorgedrongen, maar niet
uit het hoofd en hart van de Afrikanen verdwenen.
De 120.000 slachtoffers die het Duitse bewind destijds
gemaakt heeft zijn vergeten noch vergeven. Ook hier
is, net als in zoveel andere Afrikaanse landen een na-
tionale organisatie, de Tanganjika African Union. En
de hervormingen die haar vóór proberen te blijven,
gaan ook hier niet snel genoeg. Want wel is, sinds
'54 het niet-ambtelijk deel van de wetgevende vergade-
ring gelijk verdeeld onder Europeanen, Afrikanen en
Aziaten - ieder netjes: tien - maar die "vertegen-
woordigers" worden niet gekozen, doch benoemd. En
bovendien: die gelijke verdeling kan met hetzelfde of
met meer recht 'n ongelijke verdeling worden genoemd,
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want tegenover de 20.000 blanken, en de 75.000 Azia-
ten, staan iets meer dan 7 millioen negers. Die door-de-
bank ontstellend arm zijn, zoals ons gebleken is uit het
reeds genoemde V.N. rapport. De onderwijsgelden zijn
bepaald niet gelijk verdeeld: terwijl het Europese kind
het bestuur per jaar een 225 pond kost, aan het Azia-
tische nog 30 pond wordt besteed, wordt het Afrikaan-
se met omtrent 8 pond afgescheept. En dat zal toch
wel niet zijn doordat de laatste zoveel vlugger leren.
De meesten hunner krijgen daartoe de kans niet. Vol-
gens het door Gunther beschreven program - maar
dat kan in de laatste vijf jaar verhaast zijn - zou het
tot ongeveer 1990 duren eer alle kleine Tanganjikanen
de lagere school kunnen bezoeken.
Het betrekkelijk kleine Uganda - maar nog altijd

groter dan Joegoslavië - is waarschijnlijk in de ogen
van de oude Churchill uit 1958 niet meer z6 geschikt
voor .staatssocialistische experimenten als de jonge
Churchill in zijn "My African Journey" van 1908
vond. De kleur slagboom is er wel veel minder ge-
markeerd dan in Kenya of de Rhodesia's, laat staan
dan in de Unie, maar hij is er toch weer duidelijker dan
in West'-Afrika. En het voorbeeld van Uganda leert
bovendien, dat de rassenkwestie niet het enige struikel-
blok voor het kolonialisme is. Ook zonder deze zijn er
in Uganda moeilijkheden, die - sommige lezers zullen
het zich nog herinneren - in '53 begonnen zijn door
het onttronen van de Kabaka van Buganda in 't Oosten
des lands. Zijn terugkeer in '55 als constitutioneel ko-
ning heeft die crisis gesust, maar niet meer. De voor-
naamstenationalistische organisatie, het Nationaal
Congres van Uganda, destijds onder leiding van Mu-
sazi, beroemt er zich op, meer dan honderd duizend
leden te tellen. Een eigenaardig bewijs van het zelfbe-
wustzijn was de weigering van het Parlement in '54
om koningin Elisabeth op haar rondreis door de Com-
monwealth te ontvangen. Jammer, maar het ging echt
niet, het volk was in rouw om zijn verstoten kabaka.
Het vrijworden van de Sudan op 1 januari 1956, de
voortdurende onrust in Kenya, aan welke beide lan-
den Uganda grenst, hebben die beweging uiteraard nog
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meer wind. in de zeilen geblazen.
Wat moeten we van de. Rhodesia's en Nyassa-land,
van de Centraal-Afrikaanse Federatie, zoals het tegen-
woordig heet, zeggen? Misschien kan men het nog het
best met de Unie vergelijken, maar dan zonder de heel
scherpe kanten. Het lijkt niettemin op de Unie in drie
opzichten. Ten eerste door de blanke boeren: in Zuid-
Rhodesia is de helft van het land, en de beste helft, in
hun handen. Ten tweede door de industrialisatie,
waarbij zwarte arbeidskrachten, vooral uit Nyassa-
land, worden ingeschakeld. Die industrialisatie bete-
kent ook dat er arme blanken zijn en, naar we zowel
uit Zuid-Afrika als uit het Zuiden der V. St. weten,
is dat wel de minst geschikte bevolkingsgroep om een
multiraciale .maatschappij mee op te bouwen.Zij staat
te dicht bij de negers in levenspeil, wat soms meer
scheidt dan bindt, want ook deze blijven arm in de in-
dustrie, waar ze bepaald niet verwend worden: in 'de
tijd dat een blanke arbeider 105 pond verdient is de
zwarte aan 6 toe. Er is dan ook een Nationaal Con-
gres als politieke organisatie, zowel in Noord-Rho-
desia als in Nyassaland, die beiden vrij sterk zijn. Ja-
mes Chikerama, de tegen.woordige vice-voorzitter, moet
een der leidende nationalistische politici in Salisbury
zijn; Eri die betrekkelijke kracht van de nationale be-
weging tenslotte is oorzaak dat de Centraal Afri-
kaanse Federatie nog in een derde opzicht op de Unie
gelijkt: zij is, voor de autochthone bevolking althans,
een politie-staat. Want de Britse koloniale politiek
moge dan beter zijn dan de andere, zij is anderzijds
soepel genoeg om die eervolle onderscheiding te laten
schieten als vrees haar dicteert.
Vermoedelijk is de grondgedachte van de Britten

bij het scheppen der Federatie geweest, dat deze een
bolwerk zou zijn, zowel tegen infiltratie van de
"apartheid" uit het Zuiden, die in zijn onbesuisde hef-
tigheid de laatste Britse kansen zou verspelen, als
tegen het extreme nationalisme uit het Noorden, dat
licht hetzelfde gevolg zou kunnen hebben, Maar zo-
als dat met listige politieke plannen wel meer het ge-
val is .geweest; het resultaat zou ook in dit geval wel
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eens het omgekeerde kunnen zijn van de opzet. Het
zou wel eens kunnen zijn dat juist deze Federatie, het
oude stamgebied van de Matabele's en de Masjona's
het slagveld werd, waarop tenslotte de "apartheid" en
het nationalisme hun laatste veldslagen zouden leve-
ren. En wee dan de mensen van dit land.

Over de Unie zelf, het enige Afrikaanse land waar-
in de blanken de macht nog vast in handen hebben,
kan men trouwens niet anders dan no~ minder hoop-
vol schrijven. Voor beide partijen trouwens. "ery, the
beloved country", korter en kernachtiger dan Alan
Paton het in die titel gedaan heeft, kan men de tra-
gische situatie ginds niet weergeven. Want hoe men het
ook wendt of keert, dit feit blijft, dat terwijl overal el-
ders als paaltje bij putje komt, de blanken desnoods
kunnen heengaan, de Engelsen naar Engeland, de Fran-
sen naar Frankrijk, de Belgen naar België en de Portu-
gezen naar Portugal, de Afrikaners zullen, als het
dak boven hun hoofd in brand vliegt, zonder tehuis
zijn. Dat feit blijft, ook voor die vele die, met schrijver
dezes van mening zijn, dat de Afrikaners met hun a-
partheidspolitiek bezig zijn dat dak zelf in brand te
steken, alsof zij reeds verblind waren door een vuur
dat nog slechts smeult en, met deze politiek, inderdaad
vandaag of morgen een uitslaande brand zal worden.
Want tegenover dit feit staat nu eenmaal dat andere,
even bikkel-harde, dat de negers in de Unie vernederd
worden. Hetgeen nog erger is dan uitgebuit. Wat ove-
rigens ook gebeurt. De zwarten in de "blanke" indu-
strie behoren tot die arbeiders die méér waard zijn dan
hun loon. Want voor dat loon kan men slechts de
klassieke formule gebruiken dat het amper voldoende
is voor de blote instandhouding van henzelf en hun na-
kroost, maar geen speling biedt, zelfs niet voor het be-
gin van een menswaardig bestaan. Krotten inplaats
van woningen, één dokter op 40.000 mensen met als
gevolg kindersterfte van 65% en bij dat alles een on-
derwijs dat toch eigenlijk geen naam mag hebben. Dat
helpen geen praatjes, vroom of niet-vroom uit de we-
reld. Het ene woord Johannesburg spreekt daarvoor
een te duidelijke taal. De apartheidspolitiek echter kan
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geen mëdelijden koesteren,. ook niet met de afzichte-
lijkste ellende, zonder zichzelf op te heffen. De angst
om in zee te worden gedreven, de angst voor rassen-
bezoedeling zit trouwens te diep om aan overweging
zelfs toe te komen. En toch is de apartheid onuitvoer-
baar, de consekwente evenzeer als de halfslachtige. In
de eerste plaats wensen de industrieën geen afstand te
doen van de goedkope zwarte arbeidskrachten, in de
tweede plaats denken de Boeren er niet aan de onge-
vèer 90% van het land dat zij bezitten voor een deel
aan de Bantoes af te staan en in de derde plaats is het
onder de huidige omstandigheden nu eenmaal onmo-
gelijk dat drie millioen blanken tien millioen Afrikanen
en nog eens anderhalf millioen kleurlingen en een half
millioen Aiiaten blijvend de wet - en wat voor een
wet - voorschrijven. Hóe onmogelijk dat is blijkt
misschien nog het best uit het feit dat de bekende Zuid-
Afrikaanse historicus, G. D. Scholtz, die in andere op-
zichten volstrekt zover niet van zijn regering af staat,
nochtans in zijn boek "Heeft de Afrikaner natie een
toekomst?" tot de conclusie. is moeten komen, dat de
rassen wetten tenslotte nutteloos zullen blijken, dat de
negers niet de. minderen zijn van de blanken en de
eersten vroeg of laat een beschaving zullen. verwerven
gelijk aan die van de laatsten en tenslotte dat inder-
daad de geschiedenis leert dat een zo geringe minder-
heid geen meerderheid er onder kan houden zonder
dat dit te eniger tijd op een katastrofe uitloopt.

Ondanks alles is er dan ook in de Unie net als elders
in Afrika een Afrikaans Nationaal Congres dat het
verzet samenbundelt voorzover dat gaat. Het behoort
tot de oudste politieke organisatie van niet-blanken in
Afrika. Het gaat, in zekere zin, terug tot de eerste ja-
ren van deze eeuw toen Gandhi in Natal de Indiërs in
een Indisch Congres van Natal organiseerde. Als Ban-
toebeweging dateert het van 1912, toen Dr. P. I. Seme
haar organiseerde, waarop Dr. J ohn Dube, beiden op-
geleid in de V.st., haar eerste president werd. Dr. A. B.
Xoema, Dr. James Moroka en A. J. Loethoeli zijn la-
tere presidenten. De laatste was het ten tijde van Gun-
thers reis. Het Congres moet nu een honderdduizend
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of meer leden tellen. Kleiner, maar veel extremer dan
het Congres is de Pan Afrikaanse Conventie. En er
zal zeker nog meer zijn want een onderdrukte ver-
zetsbeweging is als een ijsberg in zee: wat men ziet
is verreweg het kleinste deel. Het verzet is trouwens
niet tot de zwanen alleen beperkt. Onder de blanken
en zelfs onder de Afrikaners onder hen is er een groei-
end aantal die de apartheid afwijzen of op z'n minst
begrijpen dat zij op de duur niet houdbaar zal blijken
en daarin zit dan ook, als zij er is, de enige mogelijk-
heid tot behoud van de blanke minderheid, niet als
meesters meer, maar als deelgenoten in het gemeen-
schappelijke vaderland. Dit is een moeilijk begaanbaar
pad, vergeleken bij de brede weg der apartheid. Toe-
gegeven, maar het is hier als met dat andere smalle
pad en die andere brede weg, de Afrikaners zo wel
bekend, waarvan het eerste althans tot het heil kan
leiden, de laatste echter zeker ten verderve voert. Laat
de Afrikaners vooral niet vergeten dat het hun vaders
waren die door de vernederingen hem aangedaan,
Ghandi's missie-gevoel gewekt en daardoor wezenlijk
bijgedragen hebben tot het ontwaken van het gekleur-
de - het veruit grootste - deel der mensheid, eerst in
Azië en nu in Afrika.

Heel anders dan de Afrikaners in de Unie hebben
de Belgen het in Kongo aangepakt en kunnen aanpak-
ken. Hier is geen blanke kolonisatie, hier heeft men
arme blanken zoveel mogelijk geweerd, hier hebben
ook de blanken geen politieke rechten, hier was de
paternalistische politiek niet op apartheid, maar op
assimilatie gericht, zodat hier zelfs rijke zwarten voor-
komen. Maar deze en de "évolués" in het algemeen zijn
witte raven en het belet niet dat in 1950 niet minder
dan 75% van het totale inkomen naar slechts 3% van
de bevolking ging. Het Belgisch bewind is vaak gepre-
zen, zij het dan vooral door Belgen, maar deze verde-
digers vergeten dat hoe meer zij het prijzen, het des
te duidelijker blijkt, dat ook de eventuele beste kolo-
niale politiek haar tijd gehad heeft. Want ook zij im-
mers heeft het opkomen ener nationalistische bewe-
ging niet kunnen voorkomen, zoals uit de recente on-
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lusten in Leopoldville en Stanleyville is gebleken.
Trouwens lang daarv66r waren er al duizenden poli-
tieke gevangenen, meestal van de religieuze Kitawala-
secte, wier actie echter, als zo vaak in de geschiedenis,
onlosmakelijk met sociale ontevredenheid was verbon-
den. Dat het bij de recente uitbarsting slechts zou gaan
om een verblinde massa, opgezweept door enkele ex-
tremisten en gesteund door agenten-van-buiten, om
een beweging kortom, die met traangas en desnoods
met bommen benevens een paar concessies te bedwin-
gen zou zijn, gelooft waarschijnlijk zelfs de meest
paternalistische Belg echter niet meer. Men kan dan
ook alleen maar beämen wat Mgr. Sigismondi, de ver-
tegenwoordiger van de Heilige Stoel, een lustrum ge-
leden al, tegen Gunther zei: "De mensen beginnen zelfs
hier in te zien dat de mijnen van hen zijn, dat het land
het hunne is." Alsook instemmen met dat antwoord
van een andere machtige Belg op de vraag naar de duur
van het verblijf der Belgen in de Kongo: "vroeg of
laat zullen we verkiezingen moeten hebben. Daarna,
vijf jaar." Aan die verkiezingen is men nu toe. Toen
dit antwoord gegeven werd, was bovendien Nasser nog
niet de man van het Suez-kanaal, die Frankrijk en En-
geland's aanslag verijdeld had - want z6 zien het de
Afrikanen - en al is Egypte ver weg, Ghana en Nige-
ria zijn dichtbij genoeg om indruk te maken op de Kon-
golese nationalisten. Ook de royale geste van de Gaulle
ten opzichte van Frans-Zwart-Afrika - die op een
ruime mate van zelfbestuur neerkomt - zal hun stel-
lig niet zijn ontgaan.

Het bewind van de Fransen in Afrika is niet met
één woord te karakteriseren. Het verschilt in Noord-
Afrika van dat in West-Afrika en dat is weer anders
dan in Equatoriaal Afrika of Madagascar. De toestand
varieert van vrijwel volkomen onmondigheid als in
Equatoriaal Afrika tot souvereine rechten binnen de
Afro-Franse Gemeenschap gelijk op Madagascar, waar
die eind '58 toegekende souvereine rechten de verlate
vrucht zijn van de opstand van '47. Daarenboven
is dat bewind zich de jaren door niet gelijk gebleven,
behalve in Algerije. Maar dat is, welbeschouwd, even-
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zeer een afzonderlijk geval als de Unie en Kenya. In
Frans-Equatoriaal-Afrika heerst nog steeds pure econo-
mische uitbuiting. Het land is eenvoudig onder de grote
concerns die daarvoor in aanmerking wilden komen,
verdeeld. De leegte is hier beslissend geweest. In Gun-
ther's tijd waren er nog maar 850 lagere scholen, zodat
nog geen 20% van de kinderen die er in aanmerking
voor kwamen, enig onderricht geniet en de vroeger
Duitse nu Franse Kameroen, palend aan dit gebied,
moest het nog met één dokter op 70.000 mensen stel-
len, zodat 75% van de bevolking dan ook met syphilis
rondliep of -lag. Maar het was toen al aan het veran-
deren. Het Franse koloniale bestuur bedoelt het niet
slechter dan het Engelse of Belgische of zelfs het Por-
tugese. De grote moeilijkheid hier - en dat geldt trou-
wens voor heel het Franse gebied - is dat een Frans-
man. zich geen hoger ideaal dan een Fransman kan
voorstellen. Met het gevolg niet alleen dat al het on-
derwijs, dat er dan nog gegeven wordt, Frans is, maar
ook dat het Franse bewind zich het hele emancipatie-
proces van de negerbevolkingen voorstelt als een ge-
leidelijk Frans worden. En wie dat anders ziet, deugt
niet, want dat men ook niet gediend kan zijn van het
idëaal, een Fransman te mogen imiteren, komt maar
bij weinig Fransen op.

Is in Equatoriaal-Afrika het nationalisme - door
de leegte - nog zwak, in Kamerun is dat al heel an-
ders. Daar zijn niet minder dan 138 inheemse vakver-
enigingen die, net als de vakbonden elders in Frans-Afri-
kà, onder invloed staan van de C.G.T. Een daarvan
wordt geleid door Urn Nobye Ruben, een vurig natio-
nalist. Over de tegenwerking door 't bewind niet alleen
van 't nationalisme maa'r van de ontwikkeling der au-
tochthone bevolking in't algemeen heeft Krisjna Menon
in '54 uit naam van de Beheerschapsraad der V.N. in
New York harde noten gekraakt.

Dat er ook in Dakar en Frans West-Afrika een steeds
krachtiger wordende nationalistische beweging in op-
komst is, is een feit dat voor de overheerser te spijtiger
is, omdat weliswaar de Sahara nog altijd zo ,leeg is
als hij sedert de voorhistorische uitdroging. die :zijn
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bewoners naar Egypte dreef, is geweest, maar het onder
die woestijn vol blijkt van petroleum. Dat ene woord
dat net als uranium zoveel van de jongste wereldge-
schiedenis verklaart, verklaart voor een deel althans
ook de hardnekkige politiek van de metropool tegen-
over Algerië: de laatste kans op de kortste toegang tot
wie weet welke onmetelijke macht en rijkdom. Want
zelfs zonder Algerije is West-Afrika niet alleen de
grootste Afrikaanse kolonie, het is, zo groot als half-
Europa, ook een der grootste geografische eenheden
ter wereld, die, op en onder de grond ontwikkeld, ook
een der machtigste staten ter wereld zou kunnen zijn.
Aan die ontwikkeling ontbreekt echter, materieel en
spiritueel voorlopig nog heel wat. En wat elders in
Afrika geldt, geldt ook hier: nu de begeerte aan onder-
wijs eenmaal gewekt is, stimuleert het tekort eraan het
nationalisme niet minder dan wat er wel aanwezig is,
het 66k doet. Eén middelbare school op een half mil-
lioen inwoners en één universiteit - in Dakar - voor
een bevolking van een twintig millioen is te weinig.
Maar op die veertig scholen en aan die ene universiteit
studeren jongens in wier hoofd en hart de hoop om
eens zelf orde op eigen zaken te stellen, slechts even-
redig met hun kennis kan toenemen.
Velen van de oudere generaties van ontwikkelde A-

frikanen uit het Frans gebied, mensen als Felix Eboué,
als Léopold Sédar Senghor, als Félix Houphouet-Boig-
nie, voorzitter van de Rassemblement Démocratique
Africain hebben Of een loopbaan in Franse dienst ge-
had Of zijn als gekozen vertegenwoordigers lid van het
Franse Parlement geweest en zijn daardoor veelal aan
Frankrijk gebonden gebleven. Ook al zijn ze, als Mes-
sali Hadj, die vader van het Algerijnse nationalisme,
Frankrijks gevangenen. Senghor bv. denkt nog aan Se-
negal als 'n partner, zij het dan 'n gelijkwaardige part-
ner, in de Franse Unie. Voor hem sprak dat vanzelf,
hoe bewust hij zich van zijn Afrikaanse waarde ook
moge wezen. Voor de jongere generatie is dat echter
niet z6 vanzelfsprekend of geldt het zelfs in het ge-
heel niet meer. Het accent van belangstelling is inmid-
dels naar hun eigen land verschoven. Zij kunnen nu een
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rol in de eigen landelijke vakbeweging of politieke par-
tij spelen en. hun tactische scholing opdoen bij verkie-
zingen of stakingen, zoals de grote spoorwegstaking
van '47 of die in Senegal in '54. Zij zijn ook niet een-
zaam meer als die voortrekkers, nu de herleving van de
Islam hen naar het Oosten toe in zekere zin met Khar-
turnen Kairo en via Kairo met de hele Arabische we-
reld verbindt en nu naar het Zuiden toe legale en ille-
gale verbindingen bestaan met een onafhankelijk Gha-
na' onder Nkrumah en voormalig Frans-Guinea onder
Seku Turé, beide gefedereerd zelfs, en een straks' on-
afhankelijk Nigeria. Het is ook meer dan toeval dat
een Senghor niet de moeite genomen had bij de ont-
vangst van De Gaulle op zijn grote tournee aanwezig
te zijn.

Daarmee is allerminst gezegd dat de strijd van de
nationalisten in Frans-West-Afrika niet nog zeer zwaar
zal zijn. Wij wezen al op het eminente belang dat de
metropool economisch bij dit gebied heeft en dat ui-
teraard slechts groter kan worden naarmate de explo-
ratie onder het tienjarenplan vordert. Maar daarnaast
is het in zijn soort niet minder zwaarwegend strate-
gische belang dat Frankrijk, en het hele westen trou'-
wens, bij de havensteden van West-Afrika heeft, nu
die van Marokko van twijfelachtige waarde geworden
zijn. Als het immers tot een oorlog tussen "Oost" en
"West" zou komen - zo althans is de gedachte - en
West-Europa en de Middellandse Zee in handen van
het "Oosten" zou vallen, is Dakar de functie toege':..
dacht die Casablanca in de Tweede Wereldoorlog ver-
vulde, hoofdaanvoerhaven van het Amerikaanse in;'
vasieleger.

Het zijn niet de Afro-Franse nationalisten alleen wie
waarschijnlijk nog zware strijd te wachten staat: Het
geldt ook voor de nationalisten elders in Afrika. Dat
brengt 'ons op een punt dat we in dit overzicht nog niet
aanroerden en dat toch van te groot' belang is om het
in volstrekt stilzwijgen voorbij te gaan. Evenals trou-
wens die van Azië hadden en hebben, hebben ook de
Afrikaanse ,nationalisten niet met één vijand te doe~.
Naast de relatief nieuwe blarike overheersing; staat nog
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steeds de oude, zwarte. Er is, al brokkelt ook dat af
onder de invloed van het politieke, economische en so~
ciale modernisme, nog altijd het feodale Afrika, het
Afrika van de stamhoofden, emirs en sjeiks, die even
patèrnalistisch zijn als de Belgen in Kongo en dë "co-
lons" in Algerije of waarbij de bevolking zelfs in het
geheel niet meetelt. De nationale bevrijdingsbeweging
i~ tegelijk ook een klassenstrijd, op twee fronten nog
weL De afkondiging der onafhankelijkheid van Nige-
ria,. om ook hiervan tenminste één voorbeeld. te noe-
men, is niet onwaarschijnlijk mede vertraagd door de te-
genstelling tussen het progressieve Zuiden en het feo-
dale Noorden, waar de bestaande machthebbers de
oude toestand bestendigen willen, zoals de overeen-
komstige sociale groep ook de diepgaande modernise:'
ring van bv. Iran en Afghanistan tot dusver heeft kun-
nen beletten.

IV
: We zijn ons bewust, dat dit overzicht verre van vol-

maakt is. En dat niet alleen door het gebrek aan ruimte
dat in een hedendaags tijdschrift nu eenmaal onvermij-
delijk schijnt, maar ook omdat het hier over een com-
plex van problemen gaat, waarvan de aspecten van
dag tot dag wisselen. We zouden echter het gevoel
hebben, de balans wel opgemaakt, maar niet afgesloten
te hebben als we onze taak niet afrondden door een al-
gemene beschouwing die hopelijk tevens een wijdver-
breid misverstand kan rechtzetten.

De meest gehoorde <J rgumenten van de tegenstanders
van onmiddellijke onafhankelijkheid der Afrikaanse
koloniën zijn deze: dat de betrokken bevolkingen er
niet rijp voor zijn en dat de voorstanders van een on-
middellijke bevrijding die bevolkingen idealiseren. Er
zullen er zeker zijn die dat doen. Maar er zijn er waar-
schijnlijk meer die dat niet doen. Wij doen het niet en
zijn toch voor onmiddellijke bevrijding. De fotit in de
redepering van de tegenstanders zit namelijk, naar on-
ze: lllening, in de verbinding van beide argumenten, ifl
de Tedenering: die bevolkingen zijn niet rijp voor on-
àfhankelijheid, dus moet hij die nochtans die onaf-
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hankelijkheid wenst een te hoge dunk van hen hebben.
Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat
de geschiedenis leert dat er maar één manier bestaat
voor een volk om rijp te worden voor de onafhanke-
lijk,heid, dat is: onafhankelijk te worden en daardoor
rijp ervoor. Onafhankelijk te willen zijn is de eerste
stap tot die rijpheid. En de Afrikaanse volken hebben
die eerste stap reeds gezet. Betekent dat dat zij de vol-
gende stap: het verwerven der onafhankelijkheid en de
daaropvolgende stap: het scheppen van welvaart, zon-
der veel moeite en last zullen zetten? Allerminst. Men
k~n gerust zeggen dat, willen die drie treden der be-
vrijding binnen een redelijke tijd kunnen worden beste-
gèn, hulp van buiten onontbeerlijk is. Maar die hulp
kan pas verleend worden nadat de volken van Afrika
de onafhankelijkheid zullen hebben verworven. Dan
pas zal ze mogelijk, maar dan ook zal die hulp, indien
ooit, welkom zijn.
Een paar kilometer van Akkra, in het binnenland

van Ghana ligt een onderwijsinstelling. Zij heet nu de
Universiteit van Ghana. Zij mag zich terecht zo noe-
men, want wij weten niet hoe het nu is, maar tot voor
kort werden haar graden door de Londense Univer-
siteit erkend. De plaats waar zij gevestigd is heeft ech-
ter een veel romantischer geschiedenis dan die nuchtere
naam zou doen vermoeden; want Achimota, zoals het
oorspronkelijk heette, betekent "noem geen naam". De
oorsprong hiervan schijnt deze te zijn dat vroeger sla-
ven, die aan de Goudkust veel uit het binnenland aan-
gevoerd werden, en die v66r hun inscheping wisten
te ontsnappen' en heimelijk vluchtten, hier een eerste
verborgen onderdak vonden.
'.'De romantiek is nu weg, maar de symboliek heeft
haar vervangen. Ontwikkeling, de hoogst denkbare
ontwikkeling is nu de eerste toevlucht voor de naam-
loze millioenen die, de slaverilij van het kolonialisme
ontvluchtend, naar onafhankelijkheid en gelijkwaar-
digheid met de andere volken der wereld streven en die
zij ongetwijfeld beiden eens zullen bereiken ook. Zon-
der hulp als het moet, maar als het kan, met hulp. Met
die aan de onafhankelijk geworden Afrikanen als aan
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gelijken geboden hulp, die. dan pas gewaardeerde hulp
zal zijn, zou de spreuk in vervulling gaan die indertijd
Dr. James Aggrey voor Achimota muntte: "voor de
harmonie van de wereld zijn, evenals voor die van een
orgel, de zwarte en de witte toetsen beide onontbeer-
lijk."

J. H. Huizinga

STAATSOPBOUW IN GHANA

,;We zijn er nu slechter af dan we ooit onder het
koloniale juk waren, zelfs in de donkerste dagen van
het imperialisme. Wat ook de fouten van het imperia-
lisme waren, er. was rechtszekerheid. Tegenwoordig
is zelfs de uiterlijke schijn ervan practisch verdwenen
en 'is het leven in Ghana niet meer dan een bespotting.
De leiders van de Convention People's Party (alge-
mene volkspartij) laten in hun vastbeslotenheid. dit
land :.te regeren volgens het recht van het oerwoud,
niets aan het toeval over. Zij bedienen zich van ieder
soort wetgeving van elk land, of het nu aan deze kant
van het Ijzeren Gordijn ligt of aan de andere kant,
om het volk van Ghana te onderdrukken. Hun enige
wens schijnt te zijn om hun leven lang aan de macht
te' blijven, wat ook de consequenties hiervan zijn. Om
deze obsessie te verwerkelijken, deinzen ze voor niets
terug. Zij zullen doorgaan, zelfs met het navolgen van
de ergste voorbeelden van Nazi-Duitsland en fascis-
tisch Italië om het volk van Ghana te onderdruk-
ken ... "

Voor de overtuigde kolonialist zullen deze regels -
overgenomen uit een Ghanase krant - manna uit de
hemel zijn, een treffende bevestiging van alles wat hij
altijd heeft gezegd over het onvermogen van Afrika
om ,zichzelf nu al democratisch te besturen. Als hij
echter rustig nadenkt, zal hij genoodzaakt zijn te er-
kennen dat er heel wat politieke kwaadsprekerij in zit.
Want het eenvoudige feit, dat de oppositie ,openlijk
Nkrumah's,. regering met zo'n heftigheidkalJ., aanval-
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len, is het beste bewijs dat dit gepraat over "de slaver-
nij van het goede volk van Ghana" een beetje over-
dreven is om het zuinig te zeggen. Ik ben althans maar
zelden in een land geweest waar politieke aangele-
genheden in zo'n vrije atmosfeer en met zo'n bruisende
vrolijkheid besproken worden als in Ghana. Toen ik
daar in december 1957 verbleef, had de regering juist
een wetsontwerp ingediend dat politieke partijen ver-
bood die georganiseerd waren op basis van stam, ge-
west of godsdienst; wat de woede van de oppositie
(wier samenstellende delen juist op dergelijke grondsla-
gen berustte) had opgevoerd tot het kookpunt. Maar
dat voorkwam niet dat de heetgebakerde debatten in
het parlement steeds weer uitbarstten in stormbuien
.van typisch Afrikaanse vrolijkheid. Ik zag zowel
Nkrumah als zijn geleerde tegenstander de professor
in 'de sociologie Dr. Busia meer dan eens letterlijk
flauw van de lach. En ik zag één van deze zittingen
eindigen met een jool zoals ik nog in enig ander parle-
ment moet zien; aan de regeringszijde dirigeerde de
minister van justitie zijn partij in het zingen van het
partijlied, aan de oppositionele kant van het Huis
werd de laatste spreker, die de hele vergadering lach-
stuipen had bezorgd met. een "filibuster", op de schou-
ders van enkele van zijn collega's gehesen en trots de
Kamer rondgedragen. Er was geen twijfel aan dat
ze zich allen, ondanks al het gepraat over "de onder-
drukking van het volk van Ghana," kostelijk amu-
se~rden. '

,Maar als dus het politieke klimaat in Accra alles-
behalve gedrukt schijnt, waarom dan al die beschul-
digingen over dictatuur? Gedeeltelijk natuurlijk omdat
in de leerschool waar de Afrikanen het democratische
spel leerden, politieke laster geenszins als ongeoor-
loofd wordt beschouwd; denk b.v. aan Churchill's be-
r,uchte "Gestapo, toespraak" of Labour's insinuaties over
zijn "trigger-happiness" van vijf jaren later. Maar ge-
deeltelijk ook omdat Nkrumah en zijn collega's inder-
d~adzo nu en dan nogal dictatoriale neigingen ver-
toonden. ' ,

Dè premier is' réeds lang het object van een "per-
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soonsverheerlijking", die hij zelf scheen aan _te moe-
digen toen hij besloot dat de postzegels van Ghana
zijn beeltenis zouden dragen en dat er nog bij zijn le-
ven, v66r het parlementsgebouw een groot standbeeld
van hem zou komen te staan. Het waren op zichzelf
kleinigheden. Maar in de argwanende en jaloerse ver-
beelding van de oppositie namen ze verontrustende
proporties aan. En deze verbeelding werd nog ver-
der gestimuleerd, toen de premier de beruchte Kro-
bo Edusei tot zijn minister van binnenlandse zaken
benoemde, want Edusei - thans overigens al weer
uit dit ambt verwijderd en op een bescheidener plaats
gezet - is een man die er zich op toelegt om als een
Afrikaanse Goebbels te praten, of liever gezegd - want
hij is verre van geslepen - als een bijzonder onbe-
houwen leerling van zijn Duitse meester. Gelukkig ble-'
ken zijn woorden groter dan zijn daden. Toch, als
men dit alles tezamen neemt en zich in het geheugen
roept hoe de regering in 1957 de rechtspraak passeerde
toen zij haastig een paar deportaties wenste uit te voe-
ren ontkomt men moeilijk aan de indruk dat er aan
de democratie en de rechtszekerheid in Ghana nog wel
het een en ander ontbreekt.

Wanneer men de nieuwe regeerders echter recht
wil doen wedervaren, mag men niet vergeten, dat on-
danks al het gepraat over opleiden tot zelfbestuur,
niemand hen ooit werkelijk geleerd heeft hoe ze hun
land democratisch moesten besturen. Integendeel: wat
de koloniale heersers hun leerden door hun voorbeeld
was de autocratische kunst om rechten orde te hand-
haven met de gemakkelijke methode van ontkenning
van elk recht op oppositie. Weliswaar gaven zij hen
ook in de latere stadia van het koloniale tijdvak enig
onderricht in de parlementaire spelregels. Dat neemt
niet weg dat zij tot heel kort voor het vertrek van de
koloniale heerser onder een autocratisch bewind leef-
den. Het zou natuurlijk absurd zijn om die heerser daar
een verwijt van te maken. Een koloniale regering moet
uit de aard der zaak ondemocratisch zijn. Autocratisch
bestuur was de enige manier om de volken van Afrika
die onderling even verschillend zijn en even vijandig
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tegenover elkaar staan als de Europese volkereti, in-
orde en rust te doen samenleven. Maar als nu zou
blijken dat zo'n autocratisch of dictatoriaal bestuur
de enige mogelijkheid biedt om deze kunstmatige sta-
ten die door het zwaard van de koloniale heerser zijn
gevormd, voor uit elkaar vallen te behoeden, dan zou
men eventuele verwijten veeleer aan de gewezen dan
aan de huidige heerser moeten richten. Indien thans de-
zelfde prijs in vrijheid zou moeten worden betaald voor
de zegeningen van de Pax Africana, als de Engelsen
hadden geëist voor de Pax Britannica, dan zou dat slechts
bewijzen dat de laatsten hebben gefaald in hun zelf-
opgelegde taak om de volkeren, welke zij met geweld
tot samenleven dwongen, samen te smelten tot een na-.
tie. die ook in vrijheid zou verkiezen verenigd te blij-
ven.

Natuurlijk is er dikwijls betoogd, dat de nieuwe
heersers het slechts aan zichzelf te wijten' hebben als
er gebrek aan cohesie te constateren valt in de ge-
meenschap die zij nu bij elkaar moeten houden zonder
daarbij in ondemocratische middelen te vervallen. Zij
zouden de koloniale "nation-builder" meer tijd hebben
moeten geven om zijn werk te voltooien. Maar zij zou-
den daarop kunnen antwoorden - en hebben dat dan
ook dikwijls gedaan - dat deze bouwmeester, die zich
zelf. als zodanig had opgeworpen, zich eerder aan dit
werk had moeten wijden en toen hij eenmaal begonnen
was het ook beter had moeten doen. En die aanklacht
is moeilijk te weerleggen. Want met de beroemde Brit-
se politiek van "indirect bestuur", die er vanuit ging
dat de koloniale overheerser, deels om redenen van
gemak en zuinigheid, deels uit een oprechte wens in-
heemse instellingen en tradities te eerbiedigen, deze
instellingen en tradities zoveel mogelijk intact moest
laten, deed men natuurlijk het tegendeel van "nation-
building". Verre van er naar te streven de scheidings-
lijnen die de Afrikaanse volkeren verdeeld hielden uit
te wissen, was deze politiek er op gericht ze te be-
stendigen. Het resultaat was dat een groot deel van het
bouwwerk nog moest worden uitgevoerd toen de
nieuwe Afrikaanse bestuurders de macht overnamen.
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Zo was dan ook een van Nkrumah's eerste maafregelen
zijn volk een lingua jranca te geven door te bepalerÎ
dat het lager onderwijs, dat tot dusver gegeven werd'
in de inheemse talen, voortaan van het begin af aan
in het Engels gegeven moest worden.
Er waren nog heel wat andere hiaten in het

werk van de Britse "nation-builder" dat Nkrumah nu
moest gaan afmaken.
De natie die hij erfde was nog slechts ten dele gemo-

derniseerd. Naast de door de Britten gevestigde demo-
cratische instellingen berustend op parlementair be-
stuur en algemeen kiesrecht, waaruit deze volksmen-
ner van nederige afkomst de kracht putte om zo hoog
te stijgen, vond hij een overblijfsel van. het oude tra';
ditionele Afrika, en wel de stamhoofden. Het is waar
dat ze minder ongemoeid gelaten waren dan de absolu-
tistische maharadja's van India, die Nehru terzijde moest
stellen toen hij de macht overnam, of zelfs de nog
steeds zo machtige emirs van Noord-Nigeria, die een
probleem zullen blijven vormen, wanneer een Afri-
kaanse regering v66r eind 1960 de gehele macht over
dit enorme land zal overnemen. Onder Britse leiding
was de de jure macht van de stamhoofden in Ghana
al behoorlijk beperkt.
Het plaatselijk bestuur was hun uit handen geno-

men en overgedragen aan gekozen raden (hoewel zij.
een bevoorrechte positie bleven behouden in zoverre
als een derde van de zetels in deze raden voor hen
gereserveerd bleef). Maar zij ontlenen nog steeds een
aanzienlijke feitelijke macht aan het prestige dat hun
rang inboezemt en de ceremoniële functies die er bij
horen. In dit opzicht zouden ze vergeleken kunnen
worden met de landelijke adel van het Victoriaanse En-
geland. Zelfs al zijn zij niet, zoals deze klasse, groot-
grondbezitters, en danken ze hun positie niet uitslui-
tend aan blauw bloed (ze hebben wel degelijk de ach-
ting van hun stam nodig om hoofd te worden en te
blijven), zij wortelen niettemin in de oude Afrikaanse
orde, die moeilijk in te passen is in de nieuwe Westers
georiënteerde staat waar Nkrumah zijn zinnen op
heeft gezet. Het gevolg is een voortdurende strijd ..
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Want Nkrumah kan niet zoals Nehru de oude orde
zo ~inaar op' zij schuiven. Om te beginnen garandeert
de grondwet dat de 'positie van de stamhoofden niet
zaJ worden aangetast. Zij genieten voorts, zoals het.
koningschap bij ons, veel aanhang bij ..de grote massa,
zodat Nkrumah ze niet openlijk kan aanvallen, zonder
aanzienlijke electorale risico's te lopen. Dat is dan ook
de reden waarom de oppositie de regering er onophou-
delijk van beschuldigt de positie van de stamhoofden
te ondermijnen .
. In Ghana is dit een goede stok om de regerings-
hond mee te. slaan, hoewel in alle billijkheid erkend.
moet worden dat. er ook een element van oprechte be-
zorgdheid over het lot van het traditionele Afrika en
zijn waarden' steekt in de' overdreven drukte van de
oppositie. over de behandeling van de stamhoofden
door de regering. .
Nog een ander punt dat niet uit het oog verloren

mag .worden wanneer men de verrichtingen van de
nieuwe bestuurders beoordeelt is dat de staat die zij
van de Britten hebben overgenomen niet alleen. nog
slechts zeer gedeeltelijk gemoderniseerd was, maar ook
een die door bloedige onderlinge strijd verscheurd werd.
Gedurende de laatste drie jaar waarin het koloniale
bestuur nog de volledige verantwoordelijkheid voor de
rusten orde droeg, was de Centrale provincie Ashanti
herhaaldelijk het toneel van politieke moorden, ont-
voeringen, bomaanslagen en brandstichtingen. Met de
openbare veiligheid was het zo slecht gesteld, en de
gemoederen waren zo onrustig, dat Nkrumah al die
tijd nooit een voet heeft gezet in dat deel van het
land dat hij heette te regeren. Onder deze omstandig-
heden. is het niet te verwonderen, dat hij, toen hij de
macht overnam, zich verplicht voelde met een stren-
gè,re hand te regeren dan. nodig of aanvaardbaar ge-
vonden zou worden in democratieën waar de politiek
minder gewelddadige vormen aanneemt. Zoals hij zelf
gezegd heeft: zijn daden moeten niet beoordeeld wor-
den naar maatstaven die in Europa of Amerika gel-
den: "In Ghana is het nodig, de dingen die in de ge-
vestigde democratieën onbewust gebeuren, door middel
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van ~en positieve discipline tot stand te brengen.'!
Het reeds vermelde wetsontwerp, waarbij de poli-

tieke partijen georganiseerd op basis van stam, gewest
of godsdienst verboden werden, is een goed voorbeeld.
In Europa zou zo'n maatregel, die Adenauer, Schu-
man en een menigte andere politieke leiders zou nood-
zaken hun partijen te liquideren, zelfs nog meer pro-
testen oproepen dan hij in Ghana veroorzaakte. Maar
wàt niet te verdedigen zou zijn in de oude, reeds tot
eenheid gekomen naties van Europa kan onvermijdelijk
zijn om te voorkomen dat een nieuwe kunstmatige
staat als Ghana in stukjes uiteenvalt. Een dergelijke sa-
menleving waar een gevoel van nationale solidariteit
ontbreekt en waar in plaats daarvan sterke middel-
punt.vliedende regionale krachten werkzaam zijn, kan
niet' toestaan dat deze naar ontbinding van het staats-
verband strevende machten zich in politieke partijen
gaan organiseren. Men moet hierbij niet vergeten dat
slechts drie jaar geleden de nieuwe staat er na aan
toe was uiteen te vallen toen de woordvoerders van
de meerderheidspartijen in de Centrale en Noordelijke
provincies van Ghana het koloniale bestuur probeer-
den te overreden het land te verdelen alvorens de
macht werd overgedragen. Het is dus niet moeilijk om
in te zien dat de beschuldigingen die tegen Nkrumah
werden ingebracht toen hij de gewestelijke en gods-
dienstige partijen dwong tot samensmelting in een
nationale oppositie, geenszins gerechtvaardigd zijn. Als
het hem er alleen om begonnen was om eigen positie
te versterken, zou hij zich zeker hebben gehouden aan
het eerbiedwaardige principe van verdeel en heers in
plaats van zijn tegenstanders te dwingen hun krach-
ten tegen hem samen te bundelen.

Blijftcnog de vraag over waar het nu eigenlijk om
gaat in de felle partijstrijd die aanleiding heeft gege-
ven tot al het gepraat over dictatuur die Ghana
in .feite tot een veel levendiger democratie heeft ge-
maakt dan India, waar nog geen oppositie van verge-
lijkbare. kracht tot ontwikkeling is gekomen. In de
eerste plaats is er natuurlijk een strijd om de macht ter-
wille van de macht zelf, om het aanzien zowel als om
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de materiële voordelen die erbij horen en die in Afrika
naar verhouding veel groter zijn dan in Europa. Ik
denk in dit verband niet aan de mogelijkheden van
onrechtmatige verrijking waartoe de macht gelegen-
heid biedt want ik heb in Ghana opmerkelijk weinig
gehoord over officiële corruptie van enige omvang.
Als de politiek zo'n verlokkelijk beroep is in Afrika,
is het veeleer omdat - anders dan bij ons - het daar
de weg is tot de best betaalde banen die te krijgen zijn.
In Europa zijn er een aantal beroepen waarin zelfs een
niet al te succesrijk man de 3500 pond sterling per jaar
kan verdienen die de ministers in Ghana krijgen, om
maar niets te zeggen van de' emolumenten in de vorm
van Mercedes auto's en officiële behuizingen ter waar-
de van 30.000 pond zoals de ministers in het naburige
Nigeria zichzelf kortgeleden toewezen. In Afrika is
het moeilijker zulke inkomens te bereiken. In Enge-
land heeft een minister nadat hij zijn inkomstenbelas-
ting betaald heeft ongeveer vijfmaal zoveel geld over
om uit te geven als een gewoon arbeider. In Afrika is
de coëfficiënt dichter bij de vijftig.
Het zou echter onrechtvaardig zijn het voor te

stellen alsof de partijstrijd in een land als Ghana uit-
sluitend om de baantjes gaat. Tot op zekere hoogte
is het ook een klassestrijd. Nkrumah en de meeste po-
litici met wie hij zich omringd heeft worden als par-
venus beschouwd door de oudere, rijkere en beter opge-
voede lieden, "reactionairen, middenstands-rechtsge-
leerden en kooplieden", zoals hij de personen heeft
genoemd die hij tien jaar geleden uit de leiding van
de nationalistische beweging werkte. Hun afkeer van
hem draagt een sterk tintje van klassevooroordeel,
niet zo zeer gebaseerd op geboorte of maatschappe-
lijke stand, als wel op opvoeding. Nkrumah, zullen ze
U vertellen, is niet op de goede scholen geweest (waar-
mee ze Oxford en Cam bridge bedoelen), hij heeft zijn
graad behaald aan een of andere obscure Amerikaanse
universiteit. Alle intellectuelen (waarmee ze de lie-
den bedoelen die wel naar de "right schools" zijn ge-
weest) hebben hem verlaten en hebben zich bij de op-
positie aangesloten. In sommige opzichten lijkt hun
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houding merkwaardig veel op het soort snobisme dat in
Engeland zoveel voorkwam, maar dat daar nu snel aan
het uitsterven is. In Accra tiert het nog welig. En deze
intellectuele "snobpositie", om een nieuw woord te
maken, heeft gemene zaak gemaakt met het ancien
régime van de meestal allesbehalve intellectuele stam-
hoofden.
Oppervlakkig gezien zouden zelfs hun gezamenlijke

krachtengeen groot dreigement voor Nkrumah's be-
wind moeten vormen. Zij bezetten slechts 32 zetels in
het parlement, waar Nkrumah's veelmeer eensgezinde
en beter georganiseerde partij alle 72 overblijvende
zetels bezet. Als men echter een beetje dieper ziet, ont-
dekt men al gauw dat de oppositie en in het bijzonder
de"snobpositie" meer gelegenheid heeft om de rege-
ring moeilijkheden te bezorgen dan het getal van hun
parlementaire vertegenwoordigers zou doen vermoe-
den.
De meeste ambtelijke sleutelposities zijn n.l. door

hun aanhangers bezet, terwijl hun geest ook sterk lèeft
in het leger en bij de politie. Daarbij komt dat de op-
positie in Ghana, ondanks haar voorgegeven bezorgd-
heid voor de democratie, soms merkwaardige opvat-
tingen verraadt over de rol die de staatsdienaren in
het politieke leven behoren te spelen. Zo vertelde een
der leiders mij, hij werd sindsdien gearresteerd, dat
hij een militaire coup om Nkrumah af te zetten zou
toejuichen en dat zulk een staatsgreep al zou hebben
plaatsgevonden, als niet het Ghanase leger nog door
Britse officieren geleid werd (net zo als elf van de
veertien ministeries nog een Brit als secretaris-generaal
in dienst hebben.)
Wie dit soort dingen hoort beseft nog eens zo goed

waarom Nkrumah zich genoodzaakt ziet de natie,
die hij nog tot een natie moet maken, met strenge hand
te regeren alsook waarom hij klaarblijkelijk voelt dat
zijn eigen strenge hand gesecondeerd moet worden
door Edusei's grote mond.

(Vertaling H. P. Jullie~)
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W. A. Braasem

BLACK ORPHEUS
Tijdschrift der "Zwarte Renaissance"

"TOEN DE EUROPESE ZEEVAARDERS in de
baai van Guinea en bij Weida voet aan land zetten,
waren de kapiteins zeer verbaasd. Zorgvuldig aange-
legde straten, over een afstand van vele mijlen zonder
onderbreking geflankeerd door aangeplante bomen; dag-
reizen lang niets dan met prachtige velden bedekt land,
mensen in pronkende gewaden uit zelfgeweven stof-
fen! En verder naar het zuiden, in het koninkrijk Kon-
go, een overvloed van mensen die in zijde en fluweel
gekleed gingen, en tot in de kleinste details doorge-
voerde orde in grote, goed georganiseerde staten, mach-
tige heersers, rijke industrieën - cultuur tot in hart
en nieren! En een soortgelijke toestand kon men aan-
treffen in de landen aan de oostzijde, bijvoorbeeld aan
de kust van Mozambique.
Uit de berichten der zeevaarders van de 15e tot de

17e eeuw blijkt zonder enige twijfel, dat het zich van
de woestijngordel der Sahara zuidwaarts uitstrekkende
Neger-Afrika toentertijd nog in volle schoonheid van
harmonisch ontwikkelde culturen bloeide. Een bloei,
die Europese conquistadores zover als ze maar konden
opdringen, vernietigden."
Aldus ergens de bekende ethnoloog en Afrikareizi-

ger Leo Frobenius.
Daarna deed toen gedurende enige eeuwen de alge-

meen gangbare voorstelling van de "barbaarse neger"
haar intrede en men behoeft ook in onze dagen nog
slechts de blik te richten op bepaalde blanke samenle-
vingen in Zuid-Afrika en Amerika om tot de bittere
conclusie te kunnen geraken, dat in de opvattingen
van bepaalde categorieën van lieden blijkbaar nog wei-
nig is geëvolutioneerd sinds op het einde van de 17e
eeuw, en met een niet oncurieuse exegese van het ge':
bod: "Hebt Uw naaste lief als Uzelve", een Surinaams
predikant als zijn oordeel over de negers gaf:
. "Dese menschen zijn alsoo genaturaliseert, soo wan-
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neer ZIJ In vrijheidt ghestelt of lieftalligh gekoestert
weiden, soo en willen zij niet deugen en weten haer
sèlfs niet te gouverneren: maar bij aldien men gedue-
righ mèt rottingen in hare lenden woont en dat men
deselvige 't dckers sonder genade bastoneert, soo heeft
men goede diensten van deselve te verwachten: alsoo
dat naere welvaert bestaat in slavernije."
Deze "welvaert" der negers in de Europese koloniën

reikt dan tot ver in de 1ge eeuw, waarbij men er in de
Nèderlandse Westindische bezittingen zelf eerst in
1863 toe kon overgaan aan deze heilstaat' een eind te
maken~
Het vermogen in de neger nog iets anders te zien

dan een door de Voorzienigheid louter ten behoeve
van blanke plantagehouders geschapen aanvulling op
muildier en trekos kan nu eenmaal stellig niet tot de
oudste cultuurverworvenheden van het blanke ras wor-
gerekend.
Dat standpunten als bovenbedoelde, en dàn nog af-

gezien van de ethische aspecten daàrvan, intussen wel
buiten iedere realiteit komen te liggen, treedt reeds
zonder meer aan de dag bij een eenvoudige inventari-
satie van de invloeden die in de loop der laatste 50
jaar door de negercultuur op het moderne Westen zijn
uitgeoèfend. De inwerkingen die sedert ongeveer de
eeuwwisseling van de anonieme Afrikaanse kunste-
naars op de moderne Europese schilderkunst en plastiek
zijn uitgegaan, mogen voldoende algemeen bekend
worden verondersteld.
De moderne muziek met haar gecompliceerde rit-

men is zo'rideorde jazz de"r Noordamerikaanse negers
nauwelijks denkbaar, terwijl de in de inleiding tot
Léopold Sédar Senghor's prachtige verzamelbundel:
"Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache
de langue française" (1948) door Sartre gedane uit-
spraak: "la poésie noire de langue française est, de
nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire" ook
voor de literaire sector van deZe "Zwarte Renaissan-
ce" een toetsing op haar waarheidsgehalte alleszins kan
doorstaan. °

. Hoe treffend in haar algemeenheid Sart re's uit-
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spraak intussen ook kan worden genoemd, de moderne
negerliteratuur wordt er in zoverre nog door te kort
gedaan, dat zijn karakteristiek zich slechts uitstrekt
over de literaire voortbrengselen der Frans-talige ne-
gerauteurs. Immers, behalve voor het werk der neger-
dichters uit Afrika en Madagaskar, Martinique, Guade-
loupe, Frans-Guyana en Haïti geldt deze waardebepa-
ling in ten minste even sterke mate voor de uiterst
boeiende Spaanse negerpoëzie uit de Zuid- en Midden-
amerikaanse republieken en - met Kuba als middel-
punt - de Antillen, in welk laatste gebied alleen reeds
ongeveer 10 miljoen mensen van meer of minder zui-
vere Afrikaanse afstamming wonen. Naast de in Eu-
ropa .terecht bekende Noordamerikaanse negerlyriek
vindt men een ten onrechte nog grotendeels onbeken-
de, zich eveneens van het Engels bedienende neger-
dichtkunst in Jamaica, Barbados, Trinidad, enkele an-
dere kleinere Antillen en Brits-Guyana, alsmede in Li-
beria en de Engelse delen van Afrika, terwijl in Bra-
zilië, de Nederlandse Antillen en Suriname zich respec-
tievelijk van het Portugees, Nederlands, Papiaments
en Surinaams bedienende negerdichters literair werk-
zaam zIJn.

Al met al een uitermate kleurig poëtisch panorama,
dat tot op heden evenwel niet zo gemakkelijk in zijn
geheel viel te overzien.

Het is vooral tegen deze achtergrond, dat hier de
aandacht mag worden gevestigd op de verschijning van
het door het Ministry of Education van West-Nigerië
in Ibadan uitgegeven internationale negertijdschrift
Blaek Orpheus, a journalof Afriean and Afro-Ameri-
ean literature.

Het tijdschrift "Black Orpheus" vormt in zekere zin
een unicum. Het slaat een brug niet alleen van de
Engels sprekende negers van Nigerië naar hun Engels-
talige rasgenoten binnen en buiten Afrika, maar te-
vens naar de negers van de Spaans, Frans, Portugees
en kleinere talen als het Papiaments, Surinaams enz.
sprekende gebieden, zowel in Afrika als in Europa en
Amerika, terwijl het tevens wil trachten een schakel te
zijn tussen de. nog al te zeer van elkaar verwijderde
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zwarte en blanke wereld in het algemeen.
Het tijdschrift verschijnt in het Engels, maar zal

eveneens, en dan in vertaling, proza en poëzie bevat-
ten van in de bovengenoemde en zelfs in Afrikaanse
talen schrijvende negerauteurs, waaronder namen van
internationale vermaardheid zijn te noemen als Léopold
Sédar Senghor (Senegal) en Aimé Césaire (Martinique)
voor de Franse negerpoëzie, Langston Hughes voor de
Noordamerikaanse en Nicolás Guillén voor de Spaans-
Kubaanse.

Ons Europeanen zal dat alles misschien niet eens
zo opmerkelijk voorkomen, maar voor de wereld der
negers betekent dit iets nieuws, dat in menig opzicht
symptomatisch is te achten voor de boven reeds ter-
loops genoemde en zich steeds evidenter manifesteren-
de "Zwarte Renaissance". In Nigeria, in het kort ge-
leden onafhankelijk geworden Ghana (Goudkust) en in
geheel West-Afrika zullen de negers - of zoals ze zich
zelf bij voorkeur noemen: "Africans" - nu voor het
eerst kennis kunnen nemen van het werk van niet tot
het Engelse taalgebied behorende zwarte auteurs, wier
literaire voortbrenging totdien vrijwel geheel buiten
hun gezichtsveld had gelegen.

Voor de Europeaan ligt de bijzondere aantrekkelijk-
heid van "Black Orpheus" wel in de eerste plaats in
het feit, dat hem hier een tijdschrift wordt geboden
dat de mogelijkheid opent, aan de hand van originele
en in het Engels vertaalde teksten en artikelen kennis
te nemen van het geheel van de zo belangwekkende en
hoogst actuele negerliteratuur.

Het Ministry of Education van West-Nigerië heeft,
teneinde aan de bij vertaling rijzende moeilijkheden
zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden, twee
specialisten in het vertalen van negerliteratuur als re-
dacteuren aangesteld: de dichter en kenner van mo-
derne negerliteratuur Janheinz Jahn, die door zijn
talrijke voortreffelijke vertalingen van negerlyriek en
proza - o.m. de fraaie verzamelbundel van negerge-
dichten: "Schwarzer Orpheus" - reeds algemene be-
kendheid heeft verkregen, en Ulli Beier, die als do-
cent in een inheemse taal aan de universiteit van Iba-
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dan deskundig is op het gebied van de tijdloze Afri-
kaanse volkslyriek, die het blad eveneens in zijn be-
langstellingssfeer denkt op te nemen (onder de moderne
negerdichters treft men veelvuldig de erkenning aan,
dat de oude Afrikaanse volkszangen een inspiratieve
oerbron vormen voor hun eigen literaire scheppingen).
De redacteuren worden bij hun taak terzijde gestaan

door een redactieraad, die in haar samenstelling repre-
sentatief kan worden geacht voor het gehele terrein
der negerliteratuur en die bestaat uit: Adeboye Baba-
lola (Nigerië), M. F. Dei-Anang (Ghana), Léopold Sé-
dar Senghor (Parijs), J. A. Ramsaran (Antillen), Aimé
Césaire (Martinique), Marcelino Arozarena (Kuba) ~n
Paul Vesey (Ver. Staten).
Het voorlopig drie maal 's jaars verschijnende tijd-

schrift waarvan thans de volledige eerste jaargang en
zojuist het eerste nummer van de tweede jaargang is
verschenen, is in Nederland verkrijgbaar bij het agent-
schap voor Nederland en België van "Black Orpheus":
Laan van Meerdervoort 541, Den Haag. Abonne-
mentsprijs f 9.- per jaargang.
Het eerste nummer bevat naast prachtige volksly-

riek der Nigeriaanse Yoruba-jager stammen, gedichten
van Sédar Senghor en de Nigeriaanse dichter Gabriel
Ok ara van wie het in het Nigeria Festival of the Arts
1953 bekroonde gedicht "The call of the river Nun"
werd opgenomen. Verder artikelen van Ulli Beier en
Janheinz Jahn, respectievelijk over cultuurconflicten
in de Westafrikaanse poëzie en het eind 1956 in Parijs
gehouden eerste wereldcongres van zwarte schrijvers,
en een essay over de ook in Europa door zijn boek "The
Palmwinedrinkard" bekend geworden jonge Nigeri-
aanse auteur Amos Tutuola. Een aantal boekbespre-
kingen besluit de aflevering.
De tweede aflevering van "Black Orpheus" opent

met een tweetal scheppingsverhalen der Ijaws (Nige-
ria) en Kano's (Frans-Guinea), die behalve als prach-
tige stalen van oer-vitale volksliteratuur ook anderszins
belangwekkend zijn, aangezien dit soort kosmogo:..
nische mythen in verzamelingen van Afrikaanse volks-
verhalen sporadisch pleegt voor te komen.
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Een aantal oude zangen uit de Kongo besluit het aan
de volksliteratuur gewijde gedeelte van dit nummer,
dat verder nog een verhandeling bevat van een der bei-
de redacteuren, Janheinz Jahn, over de "Négritude"
in het werk van een der bekendste Frans-talige neger-
dichters van de Antillen, de doorgaans tot de Surrea-
listen gerekende Aimé Césaire, een van de voornaam-
ste woordvoerders van de zich steeds evidenter mani-
festerende "Zwarte Renaissance" en van wie André
Breton, die Césaire in 1941 op zijn geboorte-eiland
Martinique "ontdekte", eens verklaarde: "De taal van
Césairc is schoon als vrijkomende zuurstof." "Mis-
schien!" - zo voegde daar in 1946 Hubert Juin aan
toe - "Vóór alles is ze echter schoon als een algemene
staking, als een paleisbrand" , daarmee het rebelle-
rende element aanduidende in de poëzie van deze
strijder tegen elke vorm van rassen- en klassentegen-
stellingen. Verzen van Césaire en andere Frans-Antil-
liaanse negerdichters als Roussan Camille (Haïti), de in
1944 overleden Jacques Roumain (Haïti), Guy Tirolien
(Guadeloupe) en Léon Damas (Frans-Guyana) --:- in
merendeels uitstekende Engelse vertalingen van Miriam
Koshland cn Paul Vesey - vormen een treffende il-
lustratie op J ahn's artikel. .
Een fragment uit een van Césaire's opgenomen ge-

dichten "Woord" moge van deze dichtkunst enig denk-
beeld geven:

The word negro rose armoured from the howling of a
poisonous plant

the word negro is soiled by parasites
thc .word negro is full of highwaymen who prowl

around mothers
who arc crying for their children
thc word negro crack les of bitterly

the word negro is like the sun from

burnt flesh and
horn

whose claw the
blood drips

outo the sidewalk of the clouds
the word negro is like the last laugh born of innocence

. between
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the fangs of the tiger
and as the word sun is a clinking of balls
and as the word night is a cloth being torn
the word negro clusters like thunder in summer
presumptious like incredible liberties.

Verder bevat het nummer artikelen over de door
het Afrikaanse wezen gegrepen en geïnspireerde schil-
deres Susanne Wenger en over negerromankunst in
Frans-Kameroen, benevens een kort verhaal van Alston
Anderson (Jamaica) .

.Ook "Black Orpheus" No. 3 bevat wederom een
bloemlezing uit de Afrikaanse volkspoëzie, ditmaal
van de Akans van Ghana (voormalige Goudkust) met
proeven van verschillende genres van volkslyriek.
Over de "Bochio", een weinig bekende vorm van
Afrikaanse plastiek uit het oude Koninkrijk Dahomey,
schrijft Ulli Beier. J anheiz J ahn wijdt een artikel aan
de in rumbaritme geschreven Spaanse negerdichtkunst,
zoals die sedert het eind der jaren '20 op Kuba voor-
komt. In de op Jahn's artikel volgende kleine bloem-
lezing van in het Engels vertaalde Kubaanse neger-
gedichten vinden we als voorbeelden van deze door
een obsederende Afrikaanse ritmiek beheerste Afro-
Kubaanse poëzie verzen van Guillén, Marcelino Aroza-
rena, Pa uI Niger, Luis Palés Matos en Emilio Balagas
Cn geheel in negertrant schrijvende en tot de negerdich-
ters gerekende blanke). Een "blanke negerdichter" als
Balagas vestigt de aandacht op weer een ander punt.
Namelijk, dat deze gehele "Zwarte Renaissance" geens-
zins een aangelegenheid vormt die uitsluitend de ne-
gers zelf zou aangaan. Van de invloeden van anonieme
Afrikaanse kunstenaars op de moderne Europese schil-
derkunst en plastiek is reeds door velen getuigd. De
moderne muziek met haar gecompliceerde ritmen is
zonder de jazz der Noordamerikaanse negers nauwe-
lijks denkbaar. En zo moeten we ook de moderne ne-
gerlyriek zien als véél verder reikend dan louter de
kring harer donkere beoefenaars. In een verzamelwerk
als de in 1946 in Buenos Aires verschenen "Mapa de
la poesfa negra Americana" van Emilio Ballagas be-
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staat de helft der auteurs uit blanken, die de vormen
en gedachten der negers reeds hebben overgenomen
zoals onze musici de jazz. En in de door Langston
Hughes en Arna Bontemps grotendeels uit de Noord-
amerikaanse negerdichtkunst samengestelde anthologie
"The Poetry of the Negro" (New York, 1949) kan
men 200 bladzijden "tributary poems by Non-Ne-
groes" aantreffen, "schatplichtige" gedichten van niet-
negers.

Zo is ook de Afro-Kubaanse poëzie een "zwarte"
poëzie en maakt deel uit van de "Zwarte Renaissance",
niet omdat al haar dichters een donkere huidskleur
hebben, maar omdat de belangrijkste elementen van
haar stijl aan Afrika zijn ontleend. Literaturen worden
onderscheiden naar hun stijl, niet naar de huidskleur van
hun scheppers. Zoiets als een "rassische" literatuur be-
staat niet, zoals de Afro-Kubaanse poëzie aantoont.
Haar dichters zijn zwart, blank en verder alle grade-
ringen daartussen, maar haar stijl, ritme en thema's
zijn Afrikaans. Zij kwamen naar Kuba en de Antilli-
aanse wereld met de Afrikaanse slaven, die de gehele
periode van slavernij door de meest essentiële elemen-
ten van hun cultuur en godsdienst wisten te bewaren.
En de ritmiek van deze Afro-Kubaanse dichtkunst is
zo machtig gebleken, dat zij zich over de gehele Spaan-
se Antillen heeft verbreid (het Frans van Haïti, Mar-
tinique en Guadeloupe leende zich als taal minder voor
de Afrikaanse ritmen). Haar invloed is merkbaar in
geheel Latijns-Amerika en haar populariteit is onge-
kend. Wij hebben hier met een dichtkunst te maken die
aan de eis beantwoordt, welke de grote Franse neger-
dichter Léopold Sédar Senghor eens aan de poëzie in
het algemeen heeft gesteld: "Lyriek is gezang, zo niet
al muziek. Dat is bij mij thuis geen louter literair cliché.
Ik blijf er bij, dat een gedicht alléen dan volmaakt
is, wanneer het tot gezang wordt: woord en muziek
tegelijkertijd. Het wordt tijd, het verval der moderne
wereld en v66r alles der dichtkunst eens te stuiten. De
dichtkunst moet de weg terug vinden naar haar oor-
sprongen, naar de tijden waarin ze gezongen en ge-
danst werd beide. Zoals in Griekenland, in Israël en
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vooral in het Egypte der Pharao's. En zoals nog in het
zwarte Afrika."

De Afro-Kubaanse lyriek heeft een Europese taal
weer op elementaire wijze dansen geleerd. Zij verbindt
zwart en blank, traditie en moderniteit, in deze tot
oer-vitale poëzie geworden uitdrukking der Kubaanse
ziel.

Een kort verhaal: "The great love of Monsieur Mu-
ret" van Adalberto Ortiz uit Ecuador en een beschou-
wing van J. A. Ramsaran over het symbolisme in de
Afrikaanse roman "Le regard du roi" (1954) van Ca-
marà Laye (Opper-Guinea), besluiten deze 3e afleve-
ring, waarin verder nog enkele boekbesprekingen wer-
den opgenomen. Een eerste jaargang, die in zijn veel-
~ijdig4eid van bijdragen en medewerkers een boeiend
beèld oproept van de gehele moderne en traditioneel-
overgeleverde negerliteratuur, een literair panorama,
dat in zijn beide halfronden omvattende uitgestrekt-
heid een typering vindt in de regels uit Roussan Ca-
mille's gedicht "Onze zang":

Van de zuidelijke eilanden
tot de oevers van de Nijl
reikt mijn lied
als een stroom van kristal ...
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Dr. G. D. van Wengen

AFRIKAANSE MUZIEK EN HAAR
AFRO-AMERIKAANSE UITLOPERS

In de aula van het Rijksmuseum voor volkenkunde
te Leiden wordt voor middelbare scholieren een voor-
dracht gehouden over Afrikaanse muziek, geïllustreerd
met platen, bandopnamen, film en demonstratie van
muziekinstrumenten. Op een informele vraag van de
inleider wie van zijn gehoor iets van Afrikaanse mu-
ziek afweet, beginnen een paar jongens impulsief op
de voor hen staande stoelen een rhytmisch patroon te
trommelen, wel niet precies Afrikaans, maar de be-
doeling is duidelijk:' Afrikaanse muziek is rhytme en
opwindend' trommelspel. Het is de gangbare, op op-
pervlakkige ervaring of horen-zeggen berustende en
dus eenzijdige en vertekende opvatting.
Niet alleen van de Afrikaanse muziek is hier een zo
vertekend beeld gangbaar. Hetzelfde lot treft de Ja-
vaanse, Arabische, Japanse, in 't kort alle de westerling
vreemd in het gehoor liggende buiten-Europese muziek.
De oorsprong van deze vertrokken voorstelling is,

wat Afrika betreft, niet moeilijk na te speuren. Ze gaat
terug op de mededelingen en populaire reisbeschrij-
vingen van lieden, die al van te voren er op waren
ingesteld in het "duistere" werelddeel vóór alles het
exotische en wild-romantische op te merken: lange,
donkere negers, die in de tropische geheimzinnigheid
van het oerwoud hun extatische dansen opvoerden
onder opwindend trommelspel deden het in hun reis-
verhalen veel beter dan onopgesmukte verslagen van
het dagelijkse leven, waartoe men bovendien alleen
doordringt bij langdurig en intensief contact.
De ethnologische studie van de Afrikaanse volken,

die deze al te populaire voorstelling door naarstig on-
derzoek corrigeerde, kreeg een sterke stimulans door
de levendige belangstelling voor de "negerkunst" , die
in het eerste kwart van onze eeuw ontstond. Maar
vooral na de 2e wereldoorlog ging men zich sterk voor
de negerkunst interesseren, waarbij men er zich in het
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bijzonder van bewust werd, .wat er bij een toenemende
verwestersing van Afrika en verkommering van de
inheemse beschavingen verloren gaat aan waardevol
artistiek bezit en men zich haastte in collecties, foto's,
films, bandopnamen en platen vast te leggen, wat nog
t~ redden viel. De musicologen hebben daarbij gepro-
fiteerd van de geweldige ontwikkeling van de ge-
luidsopnametechniek, die zich met name in de laatste
decenniën voltrokken heeft.
Daardoor kunnen wij in de loop van dit artikel de

belangstellende naar een aantal ook in Nederland
verkrijgbare platen verwijzen, die hen zullen leren,
hoe veelzijdig het Afrikaanse muziekrepertoire is en
dat het befaamde tromspel hiervan slechts een, zij
het niet onbelangrijk onderdeel uitmaakt. De veelzij-
digheid beperkt zich niet tot de zuiver muzikale struc-
tuur, maar geldt vooral ook voor de functie van de
muziek in de Afrikaanse negerdorpen. Voor allerlei
gebeurtenissen: geboorte, dood en huwelijk, het bin-
nenhalen van de oogst en het opnemen van de jonge
mannen in het stamverband kent de Afrikaanse neger
zijn eigen muzikale begeleidingsvormen, die plaatse-
lijk nog weer sterk kunnen verschillen .

.Wanneer we aan de hand van een aantal grammo-
foonplaten het terrein van de Afrikaanse muziek ver-
kennen, blijkt al dadelijk, dat de negertoonkunst op
heel wat punten van de onze afwijkt en dat we moe-
ten beginnen ons gehoor daar op in te stellen. Maar
dan komen we ook tot verrassende vondsten, met na-
me iIl de vaak uiterst gecompliceerde rhytmen, die
moeiteloos en steeds weer in andere schakeringen schij-
nen te ontstaan. Rhytmen, die tot stand komen, door-
dat verschillende trommen, xylofoons of andere in-
strumenten hun eigen rhytmisch patroon tot een voor
Europese oren onontwaarbaar geheel dooreenweven.
Zowel uit Oost- als uit West-Afrika zijn prachtige

opnamen van trom-orkesten vastgelegd, waarnaar te
luisteren een ware muzikale belevenis is. Zo die van
het koninklijk tromorkest van Roeanda, dat op grote
cylindervormige instrumenten de verschillende mach-
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tige rhytmen ter ere van de koning slaat. Elk van die
rhythmen heeft zijn eigen naam en functie: een bij het
uitrijden van de vorst, een bij het ontvangen van gas-
ten, enz.1 Een tromorkest uit Oeganda bestaat uit 18
trommen, waarvan er 15 in een toonreeks gestemd zijn,
zodat er melodieën op gespeeld kunnen worden, wat
met grote virtuositeit en een hoorbare voorliefde voor
gecompliceerde rhytmen gebeurt.2 Uit West-Afrika
noemen we het tromspel van een Kongolees dorps-
hoofd, die door middel van snelle opeenvolgende sig-
nalen op zijn trom de dorpelingen laat weten, dat
over enkele ogenblikken de met spanning tegemoet ge-
ziene terech tzi tting gaat beginnen 3.

De trommeltaal, waarmee over enorme afstanden
berichten letterlijk met de snelheid van het geluid wer-
den doorgegeven, sprak vanouds sterk tot de verbeel-
ding der Europeanen.ol In Belgisch Congo worden
daarvoor in vele dorpen lange houten spleettrommen
gebruikt, waarvan het geluid een verrassende draag-
wijdte heeft.

Niet minder dan op zijn trom leeft de Afrikaanse
neger zijn rhytmisch gevoel en vaardigheid uit in het
samenspel van twee of meer marimba's de Afrikaan-
se xylofoon 5 of van twee duimpiano's waarbij de
beide musici op geraffineerde wijze rhytme en tegen-
rhytme dooreenvlechten. 6 Ook in de door Europeanen
vaak verguisde Afrikaanse zang is het rhytmische ele-
ment sterk, met name in die gedeelten van de gezon-
gen melodieën, waarin solozanger en refreinzangers
elkaar afwisselen. 7

Al mag dan de rhytmiek het meest opvallende zijn
van de Afrikaanse muziek, een andere reeks platen
overtuigt ons ook van haar melodische kwaliteiten,
die vaak in verrassende improvisaties naar voren ko-
men. Zo b.v. in het wonderlijk spel op een eensnarige
viool door een musicus uit de Loeo-stam (Centraal-
Oost-Afrika), die de vloeiendste tooncombinaties aan
zijn primitieve instrument weet te ontlokken.8 Hij
vindt daarin zijns gelijken bij de West-Afrikaanse luit-
spelers, vaak beroepsmusici aan de vorstenhoven en
ware meesters op hun instrument.9 Nog simpeler dan
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de- eensnarige vioo.1 is de Westafrikaanse muziekbooïi,
een van 's werelds eenvoudigste muziekinstrumenten,
maar ook daaruit weet de bespeler een maximum aan
muzikale middelen te halen,l°

Luist.erend naar het Afrikaanse grammofoonplaten-
materiaal komt men onder de indruk van de grote
verscheidenheid aan instrumenten vormen van het Afri"'
kaans~ continent. Naast de veelsoortige trommen vindt
men xilofoons, duim piano's, luiten, harpen, cithers,
violen, fluiten, blaashorens en allerhande ratel- en
schud-instrumenten. Ze worden zowel als soloïnstru-
ment als in orkestverband gebruikt; met name in die
gebieden, die van oudsher vorstendommen waren,
vindt men orkestjes, die vaak een gevolg zijn van
maatschappelijke specialisatie.

Evenals elders in primitieve gemeenschappen speelt
het oudste instrument: de menselijke stem een grote
rol in dt:: muziek: de zang begeleidt niet alleen vele
plechtige gebeurtenissen maar ook verschillende ver-
richtingen van het dagelijks leven. De gebruikelijke
vç>rm.van solo- en refrein-zang wordt door de muziek-
historici teruggevoerd op het arbeidslied. De solostem
geeft het tempo van het werk - roeien b.v. - aan,
de andere werkers nemen het zang- en werktempo
over en beantwoorden de, vaak geïmproviseerde, tekst
met dito refrein.
Deze verbondenheid van de muziek aan alle plech-

tigheden en verrichtingen van het dagelijks leven,
maakt, 1e dat de muziek een haast onbeperkt aantal
practische beoefenaren heeft en 2e dat er een rijk
fonds bestaat aan voor bepaalde plechtige en feeste-
lijke gebeurtenissen bestemde muziek. Ook hiervan
getuigen de platen. In Dahomey, een van de kustge-
bieden van West-Afrika kent men uitvoerige plechtig-
heden, tijdens, welke de voorouders verondersteld wor-
den op aarde te verkeren~ Bij het zuiver godsdienstig
ritueel, dat daarbij voltrokken wordt, speelt de mu-
ziek al weer een belangrijke rol.12 Bij de Bakoeba in
Belgisch Congo wordt om het voortbestaan van de
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vorstelijke dynastie te verzekeren in vastgestelde vorm
de vorstelijke stamboom geciteerd, een langdurige, met
muziek begeleide plechtigheid. Tot in de rechtspraak
is de muziek doorgedrongen en wellicht daardoor niet
het minst heeft een terechtzitting grote aantrekkings-
kracht voor de stamleden. Ook daarvan is een voor-
beeld op de plaat vastgelegd: 13 nadat' een stamhoofd
van de Bambaka in Belgisch Congo de terechtzitting
heeft geopend, komen beide partijen met hun argu-
menten ter tafel, die op indrukwekkende wijze door
oratorische liederen onderstreept worden. Ten slotte
spreekt het stamhoofd recht uit naam van de clan voor-
ouders.

In het bovenstaande uiteraard vluchtige overzicht
hielden we ons uitsluitend bezig met de traditionele
Afrikaanse muziek, zoals men die aantreft bij stam-
men, die nog maar weinig met de Westerse cultuur
in aanraking zijn geweest. De autochthone ontwikkeling,
ja, het verder bestaan van die muziek wordt echter
ernstig bedreigd door het opdringende Westen, met
name in de grote steden aan de Westkust, waar het
muziekleven al een duidelijk Westers stempel heeft ge-
kregen en radio en grammofoon gebruiksartikelen zijn
geworden. Recente opnamen uit die steden laten geen
twijfel aan de omvang van die invloed.

Aangezien het overduidelijk is, dat een weren van
die invloed tot de volslagen onmogelijkheden be-
hoort, is het verheugend, dat een aantal jonge intel-
lectuele negers zich niet alleen gaat afvragen hoe men
nog iets van de oude muzikale tradities kan redden,
maar ook of men een synthese tot stand zou kunnen
brengen tussen de volkskunst en de binnendringende
Westerse muziekvormen. Het aantal van deze voor-
uitdenkende mensen is nog gering, zeker vergeleken
bij de vele jonge negers, die liefst zo gauw mogelijk in
een Westerse samenleving zouden opgaan. Twee ver-
schijnselen bewaren ons hier echter voor een wezen-
lijk pessimisme. Het eerste is het opmerkelijk muzikale
aanpassingsvermogen of beter misschien het opne-
mingsvermogen van de Afrikanen, waardoor ze snel

113



en makkelijk Westerse vormen overnemen, maar altijd
met een eigen interpretatie, zoals ze ook Westerse
instrumenten, de guitaar b.v., leren bespelen op een
wijze, die herinneringen oproept aan de klank van hun
inheemse tokkelinstrumenten.14 Het tweede verschijn-
sel is, dat de negers zich al eerder in staat getoond heb-
ben tot een dergelijke samensmelting van eigen Afri-
kaanse en Westerse muziek en dat wel onder de meest
ongunstige omstandigheden.

Vooral na de afschaffing der slavernij wierpen de
Amerikaanse negers zich met groot enthousiasme en
met hun aangeboren improvisatie-talent op de beoefe-
ning van de muziek. Zij bespeelden de Westerse in-
instrumenten als gitaar, banjo, fluit en harmonica
en in hun orkestjes combineerden ze Westerse melodie-
instrumenten als guitaar, banjo, fluit en harmonica
met Afrikaanse trommel, ratelaars en slagstokjes. Zo
ging het in Suriname, op Cuba, Trinidad, Curaçao en
elders. De aangeboren muzikaliteit en de spontaneïteit,
waarmee gemusiceerd werd garandeerde, dat de stroom
van melodische en rhytmische variaties niet ophield
te vloeien.

De ontwikkeling van de jazz toont een dergelijk
patroon. De bevrijde negerslaven, die omstreeks 1870
in de cosmopolitische stad New Orleans een armelijke
toevlucht hadden gevonden, hadden een middel om
hun zorgen te verzetten: de muziek. Ook zij leerden
Europese instrumenten bespelen. 2e hands instrumen-
ten vaak van de militaire bands uit de Vrijheidsoorlog,
die voor een zacht prijsje bij de opkopers te krijgen
waren. Op de al bestaande patronen van "spirituals"
en "blues" fantaseerden deze nieuwe instrumentalisten
naar hartelust verder en ontleenden daarbij ook aan
al wat er in de dichtbevolkte stad aan Franse, Spaan-
se, Mexicaanse en Engelse muziek te horen was. De
donkergetinte musici met hun groot opnemingsver-
mogen en hun rijk improvisatietalent hebben voor de
schepping van de jazz van al deze mogelijkheden een
zeer dankbaar en vruchtbaar gebruik gemaakt.

Welke muzikale producten uit de botsing tussen de
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autochthone Afrikaanse cultuur en de moderne Wester-
se invloeden voor de dag zullen komen is ook op grond
van het Amerikaanse voorbeeld zelfs niet bij benade-
ring te voorspellen. De huidige contact-situatie ver-
schilt immers aanzienlijk van de historische omstan-
digheden waaronder de Westindische, de Zuidame-
rikaanse en de jazz-muziek tot stand kwamen. Toch
rechtvaardigen de historische voorbeelden de hoop,
dat in het huidige Afrika de Westerse invloed niet
uitsluitend negatieve resultaten zal opleveren.

1 Music of Africa series, recorded by Hugh Tracey, no. 3: Drums
of East Africa, Decca L.F. 1120
2 Idem.
3 Folkways ( P 427) Folk Musie of the Western Congo.
4Music of Africa series, recorded by Hugh Tracey, no. 4: Congo
drums, Decca L.F. 1169
5 Folkways (P 427) Folk Music of the Western Congo.
6Music of Africa series, recorded by Hugh Tracey, no. 1: Songs
and instrumental musie of Tanganyika, Decca L.F. 1084.
7 Idem.
8 Musie of Africa series, recorded by Hugh Tracey, no. 2: Kenya,
Decca L.F. 1121.
l) Musiqued'Afrique occidentale. Contrepoint M.C. 20045.
10 Idem.
12 Dahomey, Musique des Princes, Contrepoint M.e. 20093.
13 Folkways (P427) Folk Music of the Western Congo.
14 Music of Africa series, recorded by Hugh Tracey no. 5: The
Guitars of Africa, Decca L.F. 1170.
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C. de Groot

FRANS AFRIKA ONDER WEG NAAR DE
ONTVOOGDING

De op 28 september j.l. in Frankrijk en in de Franse
overzeese gebiedsdelen gehouden volksstemming over
de nieuwe grondwet van de vijfde republiek kan be-
schouwd worden als een van de belangrijkste politieke
gebeurtenissen van deze eeuw. Niet zozeer omdat de
uitslag ervan een grote persoonlijke triomf geworden
is voor de Gaulle, die sindsdien zijn tijdelijke rol als
premier van Frankrijk heeft verruild tegen die van
president van de nieuwe republiek en hoofd van de
nieuwe Frans-Afrikaanse gemeenschap, die voor een
belangrijk deel in de plaats zal treden van de veel-
besproken "U nion française" die na de oorlog altijd
maar een schimmig bestaan heeft geleid. Evenmin om-
dat door de uitslag van het referendum Frankrijks in-
terne problemen en de moeilijkheden waarmee het in
deze tijd van koloniale ontvoogding in andere delen van
de wereld te kampen heeft plotseling opgelost zouden
zijn. Want deze problemen en moeilijkheden blijven. De
regering van de vijfde republiek kan alleen hopen dat
zij in staat zal zijn de oplossing ervan met meer kans
op succes te ondernemen dan haar onfortuinlijke voor-
gangsters in de vierde republiek, die er nooit goed
raad mee hebben geweten en wier beslissingen dan ook
altijd meer het karakter hebben gedragen van een be-
rusten in het onvermijdelijke dan van een doelbewust
kiezen van een redelijk gefundeerde politiek. Zoals
enkele maanden geleden door een mohammedaans
Algerijn in de vrije tribune van het dagblad "Le Mon-
de" werd opgemerkt is de Franse koloniale politiek
in Afrika altijd in zeer sterke mate beïnvloed gewor-
den door het wel specifiek Franse begrip van het ei-
gendomsrecht, dat absoluut en onaantastbaar wordt
geacht. Vandaar dat termen als ,,1'A1gérie française"
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geladen zijn met een emotionele betekenis waarvan
men zich buiten Frankrijk nauwelijks een voorstelling
kan maken doch om die reden dan ook juist een even
hartstochtelijk protest en verzet uitlokken van mensen,
die niet aanvaarden kunnen dat hun land beschouwd
wordt als het persoonlijk eigendom van een Europese
natie, die daarmee zou kunnen handelen zoals het haar
goeddunkt en zoals het haar het voordeligst uitkomt.
Voor de Franse gebieden bezuiden de Sahara heeft

dit politieke en economische eigendomsbegrip echter
nooit zo sterk gegolden als voor Algerije waar het op
den duur trouwens ook geen stand zal kunnen houden.
En voor deze landen heeft de volksstemming van 28
september jl. dan ook geheel nieuwe perspectieven
geopend, die van beslissende betekenis zullen blijken
te zijn voor de verdere ontwikkeling van de AfriT
kaanse gebieden. De invloed daarvan zal zich niet al-
leen beperken tot de landen onder tot nu toe uitslui-
tend Frans beheer maar zich ook daarbuiten gaan
openbaren. Het is de vraag of de gemiddelde Franse
kiezer, die voor de Gaulle heeft gestemd doch dit in
elk geval heeft gedaan om heel andere motieven dan
die welke de Afrikaanse gebieden bezuiden de Sahara
hebben bewogen om zich in overgrote meerderheid
voor het nieuwe Franse staatsbestel uit te spreken, zich
er rekenschap van heeft gegeven. Doch feit is, dat de
vervanging van de louter formele Franse Unie door
een gemeenschap waarvan de politieke bestuursorga-
nen - uitvoerende raad, senaat en hof van arbitrage -
zeer binnenkort zullen gaan werken, in de voorzienba-
re toekomst een van de meest vèrgaande politieke be-
slissingen van Frankrijk zal blijken te zijn. Dat is wat
aan het resultaat van het referendum een betekenis
verleent, die ver uitgaat boven het onmiddellijke po-
litieke succes, dat het voor generaal de Gaulle en voor
de door hem gestichte vijfde republiek is. Wat ook de
konsekwenties van de goedkeuring van de nieuwe
grondwet voor Frankrijk zelf mogen zijn, in Afrika
kan zij alleen maar worden beschouwd als een onher-
roepelijk keerpunt in de koloniale geschiedenis en als
het uitgangspunt van een door geen organieke wetten
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meer te stuiten nieuwe ontwikkeling. Of die zich in
vrede en vriendschap met Frankrijk en heel de Wes-
terse wereld zal voltrekken of een tumultueus verloop
zal nemen zal grotendeels van de omstandigheden af-
hangen en van het begrip dat Frankrijk al of niet zal
kunnen opbrengen voor een evolutie, waartoe het zelf
de stoot heeft gegeven. Alle mogelijkheden staan nu
nog open, want de Franse politiek ten opzichte van de
overzeese landen die het gekoloniseerd heeft of waar-
over het een mandaatschap of een protectoraat heeft
uitgeoefend wordt gekenmerkt door uitersten. Veel
meer doctrinair en veel minder pragmatisch dan de
Engelse politiek, die zich meestal wel weet te plooien
naar de plaatselijke en regionale omstandigheden en
die daardoor het beeld geeft van een soms verwarrende
maar altijd experimentele veelzijdigheid is de sterk ju-
ridisch getinte doch daardoor ook wel eens buiten de
werkelijkheid staande Franse politiek erop gericht de
grenzen van haar bedoelingen scherp af te bakenen. Zij
kan op bepaalde momenten, gedreven door een wer-
kelijk edelmoedig sentiment met een bijna revolutio-
nair élan de bakens verzetten, maar zij kan ook met
het alle Fransen ingeboren conservatisme, dat zelfs bij
de Franse communisten op een merkwaardige wijze
tot uitdrukking komt, zich halsstarrig vastklampen
aan wat zij eenmaal verworven heeft, ook al blijkt
uit de feiten dat dit niet langer houdbaar is. De recen-
te geschiedenis levert voorbeelden zowel van het een
als het ander.
Frankrijk heeft zeven jaar lang in Indochina een

oorlog gevoerd, die het daarheen gezonden expeditie-
leger, waarvan alleen het officierskorps uit Fransen
bestond, niet winnen kon omdat het militaire opera-
tieterrein twaalfduizend km van Frankrijk verwijderd
was en geen enkele Franse regering bereid was voor
een aanvankelijk misschien nog denkbare overwinning
de noodzakelijke prijs te betalen nl. de mobilisatie van
de Franse dienstplichtigen. Weigerend ook maar iets
prijs te geven van zijn werkelijke of vermeende, maar
in elk geval door de tegenpartij niet erkende rechten
heeft Frankrijk eveneens verzuimd maatregelen te tref-
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fen waardoor het de feitelijke erkenning van die rech-
ten had kunnen afdwingen. Na de communistische
overwinning in China verdween zelfs deze kans. Dien
Bien Ph u, hoewel op zichzelf slechts een plaatselijke
episode in deze wanhopige strijd, bezegelde het failliet
van een doctrinair starre doch op militair gebied half-
slachtige politiek. De ongelukkige manier, waarop
Frankrijk het nationalisme in de Noordafrikaanse
protectoraatsgebieden Marokko en Tunis jarenlang ge-
poogd heeft te onderdrukken om er plotseling in een
opwelling van ontmoediging en paniek voor te wijken,
ligt nog te vers in het geheugen dan dat men daarop zou
moeten insisteren. Sindsdien is Frankrijk gewikkeld
in een nu reeds vier jaar durende strijd tegen de Alge-
rijnse opstandelingen, die nooit nodig zou zijn geweest
indien de Fransen in Algerije en de politici in Parijs
niet keer op keer alle beloften hadden geschonden, die
aan de Algerijnse mohammedanen zijn gedaan en in-
dien loyaal uitvoering zou zijn gegeven aan het statuut
van 1947, waarvan men de bepalingen schaamteloos
heeft ontdoken en vervalst. Het meest opzienbarende
resultaat van deze strijd is tot nu toe niet de bedwin-
ging van de opstand geweest, maar de trieste en roem-
loze ondergang van de vierde republiek. Wat de vijfde
republiek van de oplossing van dit probleem zal te-
recht brengen is op dit moment nog een open vraag.
Maar een belangrijke vraag omdat de wijze waarop
het Algerijnse conflict zal worden beslecht van directe
invloed zal zijn op de politieke ontwikkeling in de
gebieden van zwart Afrika.

In directe en flagrante tegenstelling met de in Indo-
china en in Noord-Afrika gevoerde politiek staat het
beleid, dat de republiek althans de laatste tijd voert
in de gebiedsdelen ten zuiden van de Sahara. De laat-
ste tijd inderdaad, want het heeft er kort na de oorlog
naar uitgezien dat het ook daar dezelfde kant op zou
gaan. De nationalistische verzetsbeweging op Mada-
gascar is in 1947 in klassieke koloniale stijl onder-
drukt en letterlijk in bloed gesmoord. Het is een ver-
geten hoofdstuk in de naoorlogse politieke geschiedenis,
eenvoudig omdat in 1947 de Europese dagbladen ver-
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zuimd hebben en waarschijnlijk ook de middelen misten
om zich op de hoogte te stellen van wat er toen op
Madagascar gaande was. Het heeft ook geen zin op
deze tragedie terug te komen, want zij behoort thans,
evenals de legendarische Atjeh-oorlog en zelfs de Ne-
derlandse politionele acties in Indonesië tot een voor-
goed afgesloten tijdperk, de volmaakt verleden tijd.
Men kan alleen zeggen, dat generaal de Gaulle in
september bij zijn bezoek aan Madagascar aan de be-
woners van "la grande He" ruimschoots heeft toege-
zegd wat de Franse regering van 1947 had geweigerd
en waaraan zij destijds zeventigduizend mensenlevens
heeft opgeofferd zonder dat er een haan naar kraaide.

Eerlijkheidshalve moet men ten gunste van de thans
veelal gesmade vierde republiek erkennen, dat zij de
crisis van de dertiende mei en de machtsovername door
generaal de Gaulle niet heeft afgewacht om ten aan-
zien van Madagascar en de overige Franse gebiedsdelen
in Midden-Afrika tot andere en betere gedachten te ko-
men. De nieuwe politiek, die generaal de Gaulle aan de
vooravond van het referendum voor deze landen heeft
aangekondigd is in wezen de liberale voortzetting van
een beleid waarvoor twee jaar geleden reeds de grond-
slagen waren gelegd door de Z.g. kaderwet van de
toenmalige socialistische minister voor de T.O.M.
(Territoires d'Outre-Mer) Gaston Deferre. Generaal de
Gaulle is alleen verder gegaan dan enige regering van
de vierde republiek ooit gewaagd en gekund zou heb-
ben. Want hij heeft tot onderwerp van de volksstem-
ming in Zwart-Afrika niet de vraag gesteld op welke
wijze de Franse republiek vooraan intern bestuurd zal
worden-dat is de kwestie, die de Afrikanen hoege-
naamd niet interesseert - maar de vraag of zij door
ja of neen te stemmen wilden opteren voor de nieuwe
Frans-Afrikaanse gemeenschap of voor de nationale
onafhankelijkheid. Geen andere Franse minister-pre-
sident zou in staat zijn geweest zulk een alternatief te
formuleren. Alleen de GaulIe kon zich die weelde per-
mitteren omdat niemand, behalve dan de extremistische
nationalisten, die in het weekblad "Rivarol" hun
spreekbuis hebben gevonden, hem ervan zou durven
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betichten een verkwanselaar te zijn van het Franse im-
perium. Tot op zekere hoogte was de Gaulle's be-
sluit, dat hij geheel op eigen initiatief en op eigen ver-
antwoordelijkheid, naar het schijnt zelfs in een spon-
tane opwelling heeft genomen om de Afrikaanse vol-
keren de keuze te laten tussen onafhankelijkheid en
autonomie binnen het kader van de Frans-Afrikaanse
gemeenschap, een gok. Hij had natuurlijk goede rede-
nen om aan te nemen, dat hij goed zou gokken, doch
het voorbeeld van Frans-Guinea, dat zonder aarzelen
van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om "neen"
te zeggen en daardoor op stel en sprong een onafhan-
kelijke staat te worden heeft bewezen dat er aan deze
zoals aan elke speculatie een zeer concreet en onmid-
dellijk risico verbonden was. Wat, achteraf bezien, deze
speculatie heeft doen lukken is het feit geweest, dat
generaal de Gaulle nog een belangrijke stap verder
is gegaan en zeer nadrukkelijk in de grondwet heeft
laten vastleggen, dat ook de landen, die voor de ge-
rneenschap opteren op elk willekeurig moment in de
toekomst het recht behouden zich daaruit terug te
trekken en zich als onafhankelijke staat met Frank-
rijk te associëren. Daardoor werd het evolutieve ka-
rakter van de nieuwe door de regering-de Gaulle ont-
worpen staatkundige structuur onomstotelijk vastge-
legd. En daardoor ook werd het voor het gros van
de Afrikaanse politieke leiders gemakkelijk hun aan-
hangers te adviseren voor de grondwet te stemmen.
Hetgeen zij dan ook gedaan hebben in het besef, dat
zij op die manier, zonder duurzame verplichtingen op
zich te nemen, het best konden profiteren van de voor-
delen, die het lidmaatschap van de gemeenschap ge-
durende de eerstvolgende jaren met zich meebrengt.
Staatkundige huwelijken zoals dat van het Frankrijk
van de Gaulle met de overzeese gebieden in Afrika
worden nooit alleen uit liefde en uit idealisme geslo-
ten. Zij zijn voor een belangrijk deel verstandshuwe-
lijken, die daarom toch wel goed kunnen functioneren
doch die niet onontbindbaar zijn. Beide partijen be-
houden zich het recht voor echtscheiding aan te vra-
gen, Frankrijk wanneer het om welke reden ook de
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last ervan te zwaar zou vinden, de overzeese landen
wanneer zij in een later stadium tot de conclusie zou-
den komen, dat zij beter hun eigen weg kunnen gaan,
liever volledig de baas in eigen huis zijn of het voor-
deliger zouden vinden hun verhouding tot Frankrijk
op een andere basis te plaatsen. Dit is ook de reden
waarom men er de voorkeur aan heeft gegeven in de
grondwet van de vijfde republiek te spreken van een
gemeenschap en niet van een federatie of van een con-
federatie, die elk de toekomstige politieke ontwikke-
ling al direct in vaste banen zouden leiden. Op zichzelf
heeft de term gemeenschap natuurlijk geen staatsrechte-
lijke inhoud. Zij is vaag en onbestemd, juist zoals de
Franse Unie dat ook altijd is gebleven. De practische
betekenis ervan zal proefondervindelijk worden vast-
gesteld door de met de verschillende landen of groepen
van landen te sluiten overeenkomsten, waarbij voorop
staat dat een aantal gebieden, die van de defensie, de
buitenlandse politiek, het muntwezen, de economische
en sociale politiek, de strategische grondstoffen, de
rechtspraak en het hoger onderwijs onder het gemeen-
schappelijk beheer van de organen der gemeenschap
zullen vallen.

Frankrijk heeft zich bovendien statutair een domi-
nerende plaats verzekerd in de gemeenschap door te
bepalen, dat elke staat in de gemeenschap vertegen-
woordigd zal worden in de gemeenschapssenaat in ver-
houding tot zijn bevolkingscijfer en de verantwoorde-
lijkheden die hij op zich neemt. De meeste verant-
woordelijkheden vallen echter Frankrijk toe. Omtrent
het hof van arbitrage, dat bindende uitspraken zal doen
over alle tussen leden van de gemeenschap bestaande
geschillen bepalen de statuten, dat de zeven leden daar-
van worden benoemd door het hoofd van de gemeen-
schap, d.w.z. door de president van de Franse repu-
bliek. Uit deze zeven leden van het hof van arbitrage
kiest de president van de gemeenschap, dus van de
republiek, ook de voorzitter. De gehele functie van het
arbitrale hof, dat in Parijs zijn zetel krijgt staat en valt
dus met de onpartijdigheid van de benoemingen van de
president van de gemeenschap, die nu eenmaal op de
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eerste plaats president van de vijfde republiek is, welke
republiek gemakkelijk partij kan worden in een conflict
waarover het hof van arbitrage uitspraak moet doen.
De te stichten gemeenschap is een belangengemeen-
schap en voorzover het Frans daarin de algemene voer-
taal zal zijn ook een Franse cultuurgemeenschap.
Voor de Afrikaanse landen is dit laatste overigens

eerder een aansporing dan een beletsel om onderling
naar een gezamenlijke behartiging en verdere ontplooi-
ing van hun eigen autochthone beschaving te streven.
De grondwet in de nieuwgestichte Mali-federatie in
West-Afrika doelt daarop uitdrukkelijk.
De Frans ~fri~aanse gemeenschap wil in geen geval

een gevangems zIJn.
Frankrijk zal er ongetwijfeld een dominerende po-

sitie in bekleden, maar het zal op deze positie slechts
aanspraak kunnen maken inzover re het de meest geven-
de partij in het geheel zal zijn. De gehele gemeenschap
zou als een kaartenhuis in elkaar storten wanneer zij
gebruikt zou worden als een dekmantel voor een voort-
gezette koloniale overheersing, zelfs wanneer die over-
heersing nominaal gezien meer zou kosten dan zij zou
opleveren.
Hier nu raakt men aan het ingewikkeldste aspect

van de Frans-Afrikaanse gemeenschap, die een vrijwel
onmiddellijke grondige herziening eist van de finan-
ciële en economische betrekkingen tussen Frankrijk en
de Afrikaanse gebieden. Zij vormen een ook in Frank-
rijk de laatste jaren veel omstreden punt. Er bestaat
in Frankrijk n.l. ook een politiek rechts en conservatief
getint anti-kolonialisme, dat zich op het standpunt
stelt, dat de overzeese gebiedsdelen meer kosten dan
zij aan voordelen opleveren en dat het dus economisch
een dwaasheid is om een imperium op de been te hou-
den, meestal tegen de zin van de daarin opgenomen
landen, dat ruïneus is voor het Franse moederland. Dit
standpunt is enkele jaren geleden door Raymond Car-
tier verdedigd in een reeks artikelen in Paris-Match.
Sindsdien spreekt men in Frankrijk van "cartiérisme",
ook wel "Ie complexe hollandais" genoemd omdat de
aanhangers van deze gedachte een voorbeeld willen
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nemen aan Nederland, dat, zij het gedwongen, zijn
koloniën heeft geliquideerd en daardoor in staat zou
zijn geweest al zijn energie te gebruiken voor de ont-
wikkeling en modernisering van zijn nationale indus-
trie. Het gebrek van dit cartiérisme is, dat 't alles her-
leidt tot een kwestie van geld en dus korte metten
maakt met de beschavende roeping, waarop Frankrijk
zich altijd heeft beroepen. Een ander moreel bezwaar
tegen het cartiérisme is, dat het ervan uitgaat, dat alle
verplichtingen van koloniserende landen ten opzichte
van de door hen gekoloniseerde gebieden ophouden
zodra deze gebieden zelfbestuur verlangen, of wanneer
zij te veel gaan kosten.
Er zijn echter ook nuchtere practische bezwaren te-

gen de door Raymond Cartier bepleite politiek aan te
voeren. Frankrijk betrekt n.1. een aanzienlijk deel van
zijn grondstoffen en levensmiddelen uit de overzeese
gebieden, die het wanneer het deze elders zou moeten
kopen met dollars zou moeten betalen. Bovendien fun-
geren de overzeese gebieden ook als vast afzetgebied
voor de Franse industrie. Weliswaar wordt slechts een
gering percentage van de gehele Franse productie naar
de Afrikaanse landen uitgevoerd - Algerije buiten
beschouwing gelaten bedraagt het niet meer dan 1.7%
- doch enkele Franse bedrijfstakken exporteren een
niet onbelangrijk deel van hun productie in de zone
van de franc en zouden dus een lelijke klap krijgen
wanneer deze mogelijkheid werd afgesneden.
Dit klemt temeer omdat de zone van de franc een

sterk beschermde markt vormt, waar de producenten
zonder angst voor buitenlandse concurrentie meer voor
hun waren kunnen vragen dan wanneer zij hun energie
op andere landen in de wereld richten.
Het blijft nochtans waar, dat Frankrijk over het

geheel meer ten koste legt aan de overzeese gebieden
dan het eraan verdient. De handelsbalans met de over-
zeese gebieden vertoont weliswaar een klein voordelig
saldo (twaalf miljard francs in 1957) doch daartegen-
over staat, dat de openbare uitgaven van Frankrijk in
deze gebieden 166 miljard francs per jaar bedragen,
waar ogenschijnlijk niets tegenover staat. Ogenschijn-
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lijk, want in werkelijkheid komen deze 166 miljard
slechts voor een klein deel ten goede aan de investerin-
gen in de Afrikaanse landen en worden zij slechts voor
een nog veel kleiner deel besteed aan de uitbreiding van
de productie. Zoals Gilbert Mathieu in Le Monde van
24, 25 en 26 september j.l. heeft becijferd keren de
meeste openbare uitgaven die Frankrijk op kosten van
de belastingbetalers doet ten behoeve van de overzeese
gebieden in Frankrijk zelf terug in de vorm van win-
sten en dividenden van particuliere ondernemingen en
van salarissen en pensioenen. De zone van de franc
fungeert dus als een pomp, die de openbare gelden
omzet in Franse privé-inkomens, zonder dat de overzee-
se gebieden er profijt van trekken in redelijke verhou-
ding tot de omvang van de door de overheid bestede
kapitalen. Wil de nieuwe Frans-Afrikaanse gemeen-
schap aan haar doel beantwoorden dan zal men er op
de eerste plaats voor moeten zorgen dat hierin veran-
dering komt en dat de financiële hulpverlening aan
de overzeese gebieden waarop Frankrijk zich beroept
ook inderdaad beantwoordt aan het doel waarvoor zij
verleend wordt: de economische ontwikkeling van de
Afrikaanse landen. Economisch gezien vertoont de
Franse politiek in Afrika nog al te veel de trekken
van het kolonialisme, dat het politiek aan het likwi-
deren is. Blijft dit zo dan zal de Frans-Afrikaanse ge-
meenschap spoedig veel van haar aantrekkingskracht
op de Afrikaanse landen verliezen. Het zou echter
althans naar de persoonlijke overtuiging van de schrij-
ver van dit artikel, een illusie zijn te menen, dat de
Frans-Afrikaanse gemeenschap zoals die thans in gro-
te trekken ontworpen is door de regering-de Gaulle
het eindpunt is van de politieke evolutie van de lan-
den in Frans-Afrika. Daar is weinig kans op, ook wan-
neer het kabinet-de GaulIe erin slagen zou het Alge-
rijnse probleem op een bevredigende wijze op te los-
sen, hetgeen nog bewezen moet worden.

Voortzetting van de Algerijnse oorlog zou niet al-
leen de hervormde parlementaire democratie in Frank-
rijk met een vrijwel onvermijdelijke ondergang be-
dreigen en daardoor de basis wegslaan van het ver-
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trouwen, waarop in de toekomst. Frankrijks samen-
werking. met de. Afrikaanse landen gegrondvest zou
moeten zijn, zij zou het Frankrijk ook onmogelijk ma-
ken de verplichtingen die het op zich neemt ten aanzien
van de overzeese gebieden na te komen. Psychologisch
en financieel-economisch blijft elke gemeenschap met
Madagascar en Zwart-Afrika een hersenschim wanneer
de. vrede in Algèrije niet terugkeert. In dit verband
moet trouwens ook de vraag worden geopperd of
Frankrijk, dat naar een berekening van Raymon Aron
in zijn boekje "L' Algérie et la république" de eerstvol-
gende tien jaar reeds duizend à twaalfhonderd miljard
francs extra zal moeten uitgeven voor de bouw van
nieuwe scholen, het opleiden van tienduizenden leer-
krachten bij het lager, middelbaar en hoger onderwijs,
het bouwen van woningen en het scheppen van werk-
gelegenheid voor een gestadig aangroeiende bevolking
in het eigen land, daarnaast zowel in staat zal zijn de
enorme kapitalen op te brengen, die nodig zullen zijn
voor het door generaal de Gaulle ontvouwde sociaal-
economische vijfjarenplan voor Algerije als om zeer
grote investeringen te doen in de overige Afrikaanse
gebieden. De Gaulle die ook in het verleden nooit een
grote belangstelling heeft getoond voor financiële en
economische zaken overschat misschien Frankrijks mo-
gelijkheden op dit gebied. Het zou kunnen blijken, dat
Frankrijk verpletterd zou worden onder de last van
de ongetwijfeld zeer edelmoedige, doch in hun finan-
ciële konsekwenties moeilijk te overziene beloften, die
hij heeft afgelegd.

Ook in het allergunstigste geval betekent dit intussen
niet, dat de Afrikaanse landen bereid zullen zijn voor-
goed afstand te doen van hun recht op onafhankelijk-
heid. Niet omdat zij erop uit zijn de samenwerking met
Frankrijk te verbreken doch omdat zij er op den duur
zeker de voorkeur aan zullen geven deze samenwer-
king te baseren op voet van gelijkheid. Nationale on-
afhankelijkheid beschouwen zij daartoe als een voor-
waarde. Zij beantwoordt bovendien aan 't emotionele
verlangen, dat zich van alle vroegere koloniale gebie-
den. heeft meester gemaakt en een mogelijk irrationele
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maar daarom toch zeker niet minder sterke aantrekkings-
kracht op hen blijft uitoefenen. Hierin schuilt natuur-
lijk ook een groot gevaar want van nationale onaf-
hankelijkheid als uitdrukking van fel en onverdraag-
zaam, egoïstisch nationalisme kan men ook in Afrika
slechts onheil verwachten. Dat dit nationalisme in
Afrika een Europees importartikel is doet daaraan
niets af. Het bewijst slechts dat de Europese kolonise-
rende mogendheden mede verantwoordelijk zijn voor
een verschijnsel, waarvoor zij terecht beducht zijn ge-
worden.
Immers, zoals Barbara Ward het in haar "Interplay

of east and west" heeft geschreven: "de quintessens
van het nationalisme wordt bereikt juist nu, bezien van
uit een oogpunt van industriële, economische en sociale
organisatie, exclusief nationalisme volstrekt ondoel-'
matig is geworden en steeds duidelijker blijkt dat het,
vanuit het gezichtspunt van onverschillig welke ge-
zonde wereldorde onzin is om te veronderstellen dat
alle verschillende, wedijverende en tegen elkaar in-
werkende souvereiniteiten tot welvaart kunnen komen
zonder enige vorm van organisatie die hen overkoepelt
of enige vorm van orde, die hun activiteiten coördi-
neert." Indien de Afrikaanse gebieden deze kant op-
gaan zal de door hen als ideaal beschouwde onafhan-
kelijkheid hun niet brengen wat zij ervan verhopen. Er
is dus reden om, voor zover dat op het ogenblikreeds
mogelijk is, na te gaan in welke richting hun onafhan-
kelijkheidsstreven zich beweegt. Want dat het bestaat
en dat het niet voorgoed terzijde geschoven is door de
uitslag van het referendum, ook niet in de gebieden die
in overgrote meerderheid ,;ja" hebben gestemd, blijkt
uit talrijke verklaringen van Afrikaanse politici, die
op dit punt overigens niet volkomen eensgezind zijn.
Er zijn er, die de Frans-Afrikaanse gemeenschap zo-
als die nu belooft te worden, beschouwen als een blij-
vende, zo niet totaal onveranderlijke instelling. Doch
zij behoren tot de oudere, bedaagde politieke aan-
voerders, die ook in het verleden een zekere rol hebben
gespeeld in het Franse politieke leven, zoals de heer
Houphouet-BÇ>igny. Kenschetsend voor de eigenaar-

127



digeautontalre posltle, die Houphouet inneemt is de
uitspraak, die hij een dag of tien na de volksstemming
heeft gedaan in een interview toegestaan aan "Paris-
Presse" . Daarin zegt hij nl. dat de Afrikaanse landen,
die voor de gemeenschap met Frankrijk hebben ge-
opteerd daardoor voorgoed afstand hebben gedaan van
het recht op toekomstige onafhankelijkheid. Letterlijk
verklaarde hij in dit interview: "Si no us pensons qu'il
est indispensable qu'il y ait des oppositions, il est exclu
que dans notre régime une fois constitutionnalisé, on
puisse parler de sécession. Un part i qui se réclamerait
de la sécession n'est pas appelé à vivre dans les pays
contr8lés par Ie Rassemblement Démocratique Africain.
Vous pouvez dans un vieux pays comme la France
vous offrir la licence de la liberté et de la démocratie.
Dans nos jeunes états, nous ne pourrons admettre que
des menées subversives venues de pays étrangers voi-
sins ou éloignés ruinent nos espoirs." Het is op zijn
minst vreemd, dat de leider van de democratische Afri-
kaanse volksbeweging nu reeds begint met te verkla-
ren, dat de jonge Afrikaanse landen, waarin deze be-
weging overheerst zich niet de weelde van de vrijheid
en de democratie kunnen veroorloven. Nog vreemder
is het, dat de enige Afrikaanse minister in het kabinet-
de GaulIe vlak na de volksstemming op eigen gezag
een streep haalt door artikel 86 van de nieuwe grond-
wet, dat stelt: "La transformation du statut d'un état
membre de la Communauté peut être demandée soit
par la République, soit par une résolution de l'assem-
blée législative de l'Etat intéressé confirmée par un
réferendum local dOn! l'organisation et Ie controle sont
assurés par les institutions de la Communauté. Les mo-
dalités de cette transformation sont déterminées par un
accord approuvé par Ie Parlement de la République
et l'assemblée législative intéressée. Dans les mêmes con-
ditions un Etat membre de la Commrmauté peut deve-
nir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la
Communauté."

Het is zonder meer duidelijk, dat de uitspraak van
de heer Houphouet-Boigny in flagrante strijd is met
de verklaringen van andere Afrikaanse politieke lei-
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ders, die de nieuwe grondwet aanvaard hebben met in-
begrip van het daarin vastgelegde recht op onafhan-
kelijkheid. Maar mensen als Houphouet-Boigny zijn 0-
vergangsfiguren die voorbestemd zijn gaandeweg aan
invloed te verliezen omdat hun politieke zienswijze nog
bepaald wordt door de herinnering aan een verleden,
waarin onafhankelijkheid geen practisch te verwe-
zenlijken doel was en waarin autonomie, zoals nu door
de regering-de Gaulle in uitzicht gesteld al het mees-
te was, dat men in een min of meer ver verwijderde
toekomst kon verhopen. Op het moment waarop deze
autonomie werkelijkheid wordt en het recht op onaf-
hankelijkheid grondwettig wordt erkend komt de zaak
psychologisch en politiek geheel anders te liggen. Tij-
dens de grote Afrikaanse tournée van generaal de Gaul-
Ie in september hebben de Franse en de buitenland-
se pers begrijpelijkerwijs vooral de nadruk gelegd op de
geestdrift waarmee de grondlegger van de vijfde re-
publiek overal, behalve aan de Afrikaanse Westkust,
werd ontvangen. Te weinig heeft men zich afgevraagd
in hoeverre deze geestdrift juist veroorzaakt werd door
het feit,' dat de Gaulle in zijn toespraken voor alle
Afrikaanse landen de deur open hield voor onafhan-
kelijkheid. Niet alleen op het moment van de volks-
stemming maar vooral ook daarna. Had men aandach-
tiger geluisterd dan zou men reeds toen uitspraken
van vooraanstaande Afrikaanse politieke leiders heb-
ben kunnen optekenen, die zeker niet in strijd waren
met wat generaal de Gaulle had betoogd, maar die het
accent daarvan toch op een zeer wezenlijke manier
verplaatsten. Generaal de Gaulle kon daartegen moei-
lijk bezwaar maken, doch men mag veronderstellen dat
de wijze waarop vooraanstaande Afrikaanse politici
zijn beloften interpreteerden niet helemaal strookten
met zijn eigen wensen. Wat zei bv. de heer Tsiranana,
premier van de regering van Madagascar, nadat hij
generaal de Gaulle beloofd had zijn volk aan te spo-
ren voor de grondwet te stemmen? "De gemeenschap
vormt geen definitieve oplossing. Het eindpunt van de
ontwikkeling van een volk is de totale onafhankelijk-
heid. Als wij in de gemeenschap blijven doen wij dat
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omdat wij nog niet rijp zijn voor de onafhankelijkheid.
Maar wij zullen daarom eens vragen: ik hoop zo
spoedig mogelijk. Misschien over een jaar, misschien
over twee, over tien of over honderd. Maar wij zullen
altijd verbonden blijven met Frankrijk, ook wanneer
wij onafhankelijk zullen zijn. Voor het ogenblik zijn
de Fransen op Madagascar burgers van de gemeen-
schap. Na de onafhankelijkheidsverklaring zullen wij
een andere oplossing voor dit vraagstuk zoeken hetzij
in de vorm van een dubbel staatsburgerschap, hetzij
in die van een juridisch statuut, waarin Fransen en
Afrikanen, hoewel burgers van onafhankelijke staten,
gezamenlijk het staatsburgerschap van de gemeenschap
zullen bezitten."
Iets subtieler drukte v66r het referendum de heer

Gabriel d'Arboussier, voorzitter van de grote bestuurs-
raad van Frans West-Afrika, zich uit toen hij ver-
klaarde: "het is nodig dat de grondwet wordt aange-
nomen, want dat betekent de erkenning van ons recht
op onafhankelijkheid. Dat recht wordt dus niet ge-
waarborgd door degenen die tegen de grondwet stem-
men, maar door degenen die er v66r stemmen."

Een ander Afrikaans politicus van groot gezag,
Leopold Senghor, heeft zich op termijn eveneens uit-
gesproken voor onafhankelijkheid van de Afrikaanse
landen als voorwaarde voor een blijvende nauwe sa-
menwerking met Frankrijk. Zoals men weet is Sekou
Touré, minister-president van Guinea, verder gegaan
door de onmiddellijke onafhankelijkheid voor zijn
land op te eisen. Hij is in dat opzicht gevolgd door de
overgrote meerderheid van zijn landgenoten die prompt
hun zin hebben gekregen. Twee dagen na de volks-
stemming was Guinea feitelijk een onafhankelijke
staat geworden.
Wie echter de laatste maanden de uitspraken van

de Afrikaanse politieke leiders in de Franse over-
zeese gebiedsdelen met enige aandacht gevolgd heeft,
is getroffen door de gematigdheid en het realisme waar-
van zij blijk geven. De verklaring hiervoor moet men
enerzijds zoeken in het feit, dat het ontwakend natio-
nalisme in de gebieden van Zwart-Afrika tot nog toe
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nergens in openlijk conflict is gekomen met de Franse
politiek, die zich voorzichtig heeft getoond en in be-
ginsel het recht op onafhankelijheid van de Afrikaanse
volkeren heeft erkend. Er bestaat een wezenlijk ver-
schil tussen het optreden van de Fransen in Noord-Af-
frika en het beleid, dat zij bezuiden de Sahara voe-
ren. Dit verschil kan eensdeels worden verklaard uit
het feit, dat het aantal Fransen, dat in Zwart-Afrika
een persoonlijk belang heeft bij de handhaving van de
status quo, veel en veel geringer is dan in de Noordafri-
kaanse landen, waar de "présence française" ook in de
protectoraatsgebieden lange tijd een bijna onoverkome-
lijke slagboom heeft gevormd voor het zelfbeschik-
kingsrecht van Marokkanen en Tunesiërs. Anderdeels
vindt het zijn oorzaak in de veelal nog primitieve ont-
wikkeling van de Middenafrikaanse volkeren, onder
wie een nationaal bewustzijn zich slechts gaandeweg
begint te ontwikkelen. De politieke leiders van deze
landen zijn er zich daardoor veel meer van bewust, dat
een te geforceerde versnelling van het politiek ont-
wikkelingsproces hun landen slechts een nominale on-
afhankelijkheid zou kunnen verschaffen, doch dat het
verwerven van werkelijke onafhankelijkheid een zaak
is, die feitelijk buiten het bereik van economisch on-
derontwikkelde gebieden ligt.
In het oktober-nummer van het maandblad "Occi-

dent" schrijft Leopold Senghor dan ook: "De Afri-
kaanse volkeren worden of zij het willen of niet ge-
drongen naar de onafhankelijkheid, zij zijn "veroor-
deeld" tot de onafhankelijkheid. Allereerst door de or-
kaan van nationalismen, die geboren tijdens de Franse
revolutie op de punt van de Franse bajonetten over
heel Europa is losgebroken, daarna in Azië is doorge-
drongen en vandaar in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw teruggestroomd is naar Afrika. De Europese
nationalismen hebben daaraan tegengestelde nationalis-
men voortgebracht. Het is een wet van het leven, van
de geschiedenis. Vandaar dus dat de Afrikaanse volke-
ren op hun beurt ontwaken tot het nationaal besef, op
hun beurt "veroordeeld" worden tot de onafhanke-
lijkheid. Dat zij ervoor terugschrikken omdat zij zich
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bewust zijn van hun achterstand, dat zij zich pogen
vast te klampen aan hun metropolen, dat zij uitstel
trachten te krijgen doet niet ter zake. De beweging van
de geschiedenis is onomkeerbaar: over enkele decennia
op zijn hoogst zullen de Afrikaanse volken in etappes
de onafhankelijkheid bereikt hebben, althans de nomi-
nale onafhankelijkheid."
Doch Senghor weet dat het verwerven van nominale

onafhankelijkheid niet voldoende is. Hij bepleitte daar-
om zowel een interafrikaanse saamhorigheid die op
politiek gebied de vorm kan aannemen van federatieve
samenwerking tussen de Afrikaanse gebieden en con-
federale samenwerking tussen de te stichten Afrikaan-
se federaties onderling en de Europese landen. Een
en ander zou gepaard moeten gaan met beperking van
de nationale souvereiniteit ten gunste van grotere Afri-
kaanse en Europees-Afrikaanse landen combinaties.
Eerder dan men in september jl. verwacht zou heb-

ben heeft het door Leopold Senghor bepleite denkbeeld
een begin van verwezenlijking gevonden in de stich-
ting van de Mali-federatie door Dahomey, de Franse
Soedan, de Haute Volta en Senegal, die op deze wijze
een groot Afrikaans rijk uit de dertiende eeuw in mo-
derne vorm pogen te doen herleven. Het is zeer merk-
waardig, dat de stichters van deze nieuwe Afrikaanse
federatie zowel trachten te beantwoorden aan moderne
eisen van internationale en supranationale samenwer-
king als proberen aan te knopen bij oude autochthone
staatkundige en ongetwijfeld ook culturele tradities.
Niet minder opvallend is, dat dit streven naar poli-
tieke zelfbevestiging en blokvorming een direct uit-
vloeisel is van de stichting van de Frans-Afrikaanse
gemeenschap, waarbinnen de vroegere koloniale gebie-
den afzonderlijke staten zijn geworden die beschikken
over een voorlopig beperkte mate van autonomie. Het
is duidelijk, dat de Afrikaanse landen er zich bewust
van zijn, dat wanneer zij zich blijven isoleren, zij wei-
nig gewicht in de schaal zullen kunnen werpen in de
organen van de nieuwe gemeenschap, waarin Frank-
rijk een veruit leidende positie inneemt. De bevoegd-
heden, die grondwettelijk zijn gereserveerd voor de
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bestuursorganen van de Frans-Afrikaanse gemeen-
schap zullen in naam daarvan feitelijk veelal door
Frankrijk worden uitgeoefend. Frankrijks bijzondere
plaats in de gemeenschap en zijn grote voorsprong op
elk gebied maken dit voorlopig onvermijdelijk. Maar
het lijkt weinig waarschijnlijk, dat de Afrikaanse ge-
bieden die tot de gemeenschap zijn toegetreden zich
blijvend tevreden zullen stellen met de beperkte auto-
nomie, die zij hebben verworven en de betrekkelijk
geringe invloed, die zij in de gemeenschapsorganen
kunnen laten gelden. De nieuwe gemeenschap zal
slechts werkelijk levensvatbaar zijn indien zij ruimte
laat voor een groeiend evenwicht tussen Frankrijk en
de Afrikaanse gebieden. Doch zelfs dan kan men haar
moeilijk zien als een onaantastbare politieke construc-
tie die in staat is de politieke evolutie van de Afri-
kaanse landen op te vangen en te kanaliseren binnen
de door de Franse grondwet aangegeven grenzen.
Want deze evolutie beperkt zich geenszins tot de ge-
bieden onder Frans bestuur, zij openbaart zich en zelfs
met revolutionaire kracht ook elders in Zwart-Afrika,
zoals zeer onlangs gebleken is in Belgisch Congo,
waar ernstige troebelen het einde hebben ingeluid van
een waarschijnlijk goed bedoeld doch niet aan essen-
tiële verlangens van de Afrikaanse mens beantwoor-
dend koloniaal paternalisme.
Het zich thans reeds duidelijk aftekenende streven

naar interafrikaanse samenwerking, dat ook tot uiting
komt in de tussen Gabon, Frans Congo, het Tchad-
gebied en de Centraal afrikaanse republiek gesloten
tolunie zal zich hoogstwaarschijnlijk gaan mededelen
aan landen die zoals Ghana en straks misschien Bel-
gisch Congo nooit tot de Franse invloedssfeer heb-
ben behoord of die zich, zoals Guinea aan de Franse
voogdij hebben onttrokken. Men staat hier kennelijk
nog slechts aan het begin van een ontwikkeling, die
wanneer zij zich voortzet problemen gaat scheppen
waarop men bij het ontwerpen van de Frans-Afri-
kaanse gemeenschap in het geheel niet gerekend heeft
en waarvoor binnen het raam daarvan moeilijk een op-
lossing zal zijn te vinden.
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Dit is waarschijnlijk een van de redenen, waarom
men in bepaalde Franse politieke milieus, die sterk ver-
trouwen op de invloed van een figuur als Houphouet-
Boigny, die van Afrikaanse federale samenwerking
al even weinig moet hebben als van onafhankelijkheid,
niet zeer gediend is van blokvorming door de Afri-
kaanse landen. Het schijnt dat van die zijde dan ook
druk is uitgeoefend op Afrikaanse politici om zich
van elke vorm van federatieve samenwerking te ont-
houden. Daarmee heeft men echter, althans in West-
Afrika niet bijster veel succes gehad. De Afrikaanse
politici zijn er zich natuurlijk zeer wel van bewust, dat
zij door toe te geven aan onderlinge rivaliteiten en door
zich vast te klampen aan directe doch slechts
tijdelijke voordelen die zii zich kunnen verzekeren
door zich politiek te isoleren, hun positie in de gemeen-
schap niet versterken. Aan de andere kant zou het
overdreven optimistisch zijn te geloven, dat de stichting
van de Mali-federatie voldoende is om nationale wed-
ijver tussen de vier daarbij aangesloten landen, die op
verschillend ontwikkelingspeil staan en niet over gelijk-
waardige welvaartsbronnen beschikken, weg te vagen.
Er bestaat een Mali-federatie, er bestaat zeker nog lang
geen daarmee corresponderende natie. De stichters er-
van zijn zich daarvan trouwens bewust. De macht van
de toekomstige Mali-staat blijft vooralsnog zeer
beperkt. Zijn grondwet ontziet angstvallig de souve-
reiniteit van de ge federeerde staten en de federale as-
semblée zal slechts wetgevende bevoegdheid bezitten
op het gebied van de eerbiediging van de rechten
en de vrijheden van de burgers, de culturele solidari-
teit tussen de ge federeerde landen en hun economische
en financiële saamhorigheid. Doch hiermee is de rich-
ting waarin de Mali-federatie zich zal gaan ontwikke-
len toch wel aangegeven.
Hoe dan ook, in het Afrikaanse politieke bewustzijn

tekent zich nu reeds een streven af, dat parallel loopt
met het streven van de Europese landen naar onder-
linge, eventueel ook supranationale samenwerking op
verschillend gebied en dat zich daarmee zou kunnen
verenigen. Het zal de Europese landen noodzaken ook
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op het gebied van hun Afrikaanse politiek tot samen-
werking te komen.
Doch juist omdat de Afrikanen van de zich ont-

wikkelende Europese samenwerking de mogelijkheid
duchten van een verkapt Europees kolonialisme in
nieuwe stijl hechten zij er aan allereerst hun recht op
eigen onafhankelijkheid te beklemtonen, zich bereid
verklarend de eigen nationale souvereiniteit te beper-
ken, wanneer de Europese landen dat ook doen.
De kansen op een vreedzame ontwikkeling en een

vruchtbare samenwerking met de Europese ex-koloni-
serende landen liggen in Afrika dus op het ogenblik
zeker veel gunstiger dan zij het in een groot deel van
Azië doen. Die kansen zullen echter alleen verwezen-
lijkt kunnen worden, wanneer de Europese landen in
Afrika niet dezelfde fouten begaan als in Azië. De
toekomst zal voor een belangrijk deel bepaald worden
door Frankrijks reacties op de nieuwe ontwikkeling,
die zich in Zwart-Afrika begint baan te breken. De
uitslag van het referendum en de stichting van de
Frans-Afrikaanse gemeenschap vormen in die ont-
wikkeling slechts een fase. Zeer duidelijk is dit in het
licht gesteld door de Franse ex-minister Dr. Louis-Paul
Aujoulat, die in "La Croix" van 4 oktober schrijft:
"De paradox van het referendum is, dat Guinea, dat
"neen" gestemd heeft, zich haast te verklaren, dat het
niet neen zegt tegen Frankrijk doch alleen maar te-
gen een achterhaald regiem. De andere gebieden, die
niet minder hartstochtelijk "ja" hebben gestemd pre-
ciseren daarentegen dat hun "ja" zich niet noodzake-
lijk op de Frans-Afrikaanse gemeenschap richt maar
op een gemeenschap, die de deur wijd open laat voor
onafhankelijkheid. Moet men daaruit niet conclude-
ren, dat er tussen het "neen" van de een en het "ja"
van de anderen geen onoverbrugbare kloof bestaat
doch slechts de afstand, die een onmiddellijk verover-
de onafhankelijkheid scheidt van het perspectief van
een door vriendschappelijke onderhandeling te verkrij-
gen onafhankelijkheid binnen het raam van een bij
voorbaat te omschrijven associatie?" Dr. Aujoulat komt
dan ook tot de gevolgtrekking, dat de uitslag van het
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Franse referendum de betrekkingen tussen Frankrijk
en de overzeese gebieden niet voor zeer lange tijd vast-
legt omdat Guinea de deur niet sluit voor associatie
met Frankrijk en de overige gebieden de droom van een
nabije onafhankelijkheid niet opgeven.
Onder deze omstandigheden is het evident, dat

Frankrijks antwoord op de keuze van voormalig
Frans-Guinea voor de toekomst van kapitaal belang
zal zijn. Het ontvoogdingsproces van de landen in
Zwart-Afrika is niet meer te stuiten. Het is aan Frank-
rijk uit te maken of dit proces zich verder zal vol-
trekken ten gunste van een waarlijk vruchtbare Frans-
en Europees-Afrikaanse samenwerking of ten gunste
van de wereldmachten, die zich in deze eeuw hebben
opgeworpen als de kampioenen van het anti-kolonia-
lisme.

Le Petreux, 25 januan '59
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Germaine Tillion

ALGERIJE 1958 OF DE
COMPLEMENTAIRE VIJANDEN

"Algerije in 1957" - een boekje dat in december
1956 is geschreven - kan de onderstelling hebben doen
postvatten dat uitsluitend economische recepten mij toe-
reikend lijken om de grote etterende zweer die Algerije
is geworden te behandelen. Deze dubbelzinnigheid
verklaart, naar ik vrees, enkele blijken van instemming
die ik heb mogen ontvangen.
De doeltreffendheid van een uitsluitend politiek

geneesmiddel schijnt mij even hersenschimmig te zijn
en het Algerijnse complex komt mij voor als een ver-
schijnsel dat men in z'n geheel moet zien en waarbij
alles onoplosbaar wordt als het geheel niet tot een op-
lossing geraakt, een eis met twee aangezichten die aan
de situatie het karakter verleent van een blijkbaar on-
oplosbaar vraagstuk. De economische geneesmiddelen
in hun geheel liggen feitelijk in handen van Frankrijk,
en van Frankrijk alleen, met uitsluiting van elk ander
volk (want deze geneesmiddelen zijn verbonden met
het totaal aan lonen en salarissen, veel meer dan. met
dat der investeringen). De politieke geneesmethode. is
ons. daarentegen sindsdien volkomen uit de handen
gevallen en het is voor Frankrijk hoe langer hoe ge-
vaarlijker zich op dit punt verder met illusies te voe-
den.
Ieder der oorlogvoerende partijen beschikt derhalve

over een half "wondermiddel" dat het land zou kun-
nen redden. Daarom is de ziekte waarschijnlijk dode-
lijk: omdat jaren verstrijken zonder dat ook maar de
omtrek van een overeenkomst zichtbaar wordt.
Fransen en Algerijnen - het is onmogelijk twee

bevolkingen te bedenken die zozeer van elkaar af-
hankelijk zijn. Wij "houden ze vast" en "zij" houden
ons vast, want alles wat zij verlangen kunnen wij ze
onthouden, terwijl zij alles waar wij naar streven op
ernstige wijze kunnen bederven. Er is geen middel om
zich wederzijds tegen de slagen te beschermen, maar
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er zijn duizend middelen om ze met interest te vergel-
den. Aan beide zijden zijn er op de voorposten vrou-
wen en angstige kinderen om het vuur op te vangen.
Er bestaat geen grens voor de wrede verbeeldingen
der strijders: geen schilden, geen landsgrenzen, geen
ligne Maginot, zelfs geen beroep op enig recht, natio-
naal of internationaal, omdat men noch in oorlog
noch in vrede leeft.
Wat hebben zij te verliezen als ze onze vriendschap

kwijt zijn? Bijna alles en allereerst hun lonen, d.w.z.
hun brood, hun leven, de toekomst van hun kinderen
en zelfs die vrijheid waarvoor zulk een hoge prijs
wordt betaald - zonder rekening te houden met de
vriendschap.
En wij, waar hebben wij afstand van gedaan door

hun vertrouwen op te offeren? Van onze economische
onafhankelijkheid (verbonden met de vooruitzichten in
de Sahara), van de veiligheid van onze landgenoten in
Algerije, van al onze Afrikaanse verwachtingen,
d.w.z. in totaal van al onze doelstellingen. Zonder
nog rekening te houden met het vertrouwen.

Een nederlaag verbonden aan een overwinning
Een stellige nederlaag zit derhalve voor elk der

twee volken vast aan de overwinning die het op zijn
tegenstander hoopt te behalen. Welnu, die twee dode-
lijke overwinningen liggen beide meer in de lijn van
de gebeurtenissen dan de vrede die toch nog alles zou
kunnen redden.
Onwaarschijnlijk in het militaire vlak, wordt de ca-

pitulatie van Frankrijk zeer aannemelijk vanuit een
financieel gezichtspunt. Zij zou in theorie een onge-
looflijk succes betekenen voor de Algerijnse opstande-
lingen, maar bij dit succes zou geen enkele van hun
verwachtingen de geringste kans hebben te blijven be-
staan, want geen enkele buitenlandse hulpverlening
zou zich kunnen veroorloven, van vandaag op mor-
gen, om het derde deel van de bevolking die nu ge-
voed wordt door de lonen die uit Frankrijk komen,
van voedsel te voorzien en het is volkomen dwaas
om zich te verbeelden - voor het geval volgens
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onze mening Frankrijk een echec zou hebben geleden
in Algerije - dat de Noordafrikaanse arbeiders zou-
den kunnen voortgaan met hun brood te verdienen op
onze grond.
Stellig zou hun verwijdering de Franse werkgevers

voor ernstige problemen stellen, maar die problemen
zijn oplosbaar. Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven,
Hongaren en Polen vragen niets liever dan om over
onze grenzen te komen met een werkvergunning (zon-
der nog te spreken van de duizenden werklozen uit
Tunesië en Marokko). Daarentegen vinden de vraag-
stukken die de repatriëring van de Algerijnen met zich
mee brengen geen oplossing op hun eigen grond. Daar
zou onvermijdelijk de hongersnood heersen, men zou
elkaar vermoorden, de Europeanen en zelfs de Mo-
hammedanen die bemiddeld of ontwikkeld genoeg zijn
om middelen te vinden weg te komen, zouden hals over
kop de vlucht nemen. Deze vlucht zou vergezeld gaan
van het onvermijdelijk wegtrekken van kapitaal. Voor
Algerijnen die niet zouden kunnen uitwijken: econo-
mische, sociale, culturele en biologische ondergang. Dus
eveneens een politieke ondergang, ondergang van een
tegen een te hoge prijs betaalde onafhankelijkheid.
De militaire overwinning die blijkbaar ons tegen-

woordig doel is blijft evenzeer mogelijk, wegens de toe-
nemende aanpassing van ons leger en de ontzaglijke
moeheid van de mohammedaanse landelijke bevolking.
Maar ze is niet minder katastrofaal - voor ons en
voor onze bondgenoten. Katastrofaal nu meteen, in
de toekomst, in Algerije, buiten Algerije.

Ineenstorting der oude structuren
In de loop van ongeveer een eeuw dat de Fransen

het land bestuurden, hadden zij bestuursvormen in het
veroverde gebied uitgewerkt en wortel doen schieten;
ik heb persoonlijk hun ineenstorting meegemaakt, die
in minder dan zes maanden compleet en definitief
was. Toch waren ze uitgedacht door mensen die het
land goed kenden, in een psychologisch gunstig klimaat
en - dat is wel het minste dat men ervan kan zeggen
- men had er de tijd voor kunnen nemen. Van 1955
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af zijn zij vervangen door improvisaties die uiteraard
haastig in elkaar zijn gezet. Militairen die het land niet
kennen doen nu hun best ze duurzaam te maken (in de
omgeving die men kent en met de kans op succes die
men er zich van voorstelt).

De oude oorspronkelijke structuren van de auto-
chthone maatschappij hebben lang weerstand geboden,
maar zij zijn op hun beurt bezig stuk te gaan. De af-
scheiding der stammen, het gezag der oudsten, de ge-
zinsorganisatie, de bijzondere positie van de vrouw -
dit alles vertoonde reeds enkele breuken, maar dat was
niets in vergelijking met het werkelijke uit elkaar
springen waar wij thans getuige van zijn. Persoonlijk
ken ik tal van mohammedaanse families, met strenge
traditionalistische levensopvattingen waarin de jonge-
dochter meteen van de sluier naar de blue-jeans en van
de harem naar de maquis is overgestapt - terwijl
de oude vader aarzelt tussen ontzetting en patriot-
tische trots. Wie kan zich het omgekeerde voorstellen
- de heldin in broek die er in zal toestemmen de wit-
te "lhaf" van Algiers of de zwarte "ha 'ik" van Con-
stantine weer aan te trekken of die ervoor te vinden
zal zijn om voortaan haar persoonlijkheid op te geven
om uitsluitend lekkernijen klaar te maken?

Ineenstorting van de bestuurskaders, het uit elkaar
spatten van het sociale en gezinsleven ... Wat blijft
er over? De clandestiene nationalistische instellingen
en onze militaire inworteling; tegenover elkander.
"Enfin seuls".

Want in de nacht van de opstand zijn al de bestuurs-
vormen van een moderne staat plotseling bijna over-
al in Algerije begonnen uit te botten. En evenals onze
officieren - wel zeer huns ondanks - in een eeuw
Kabylië en Ores hebben gearabiseerd - eenvoudig
door wegen aan te leggen en hun veiligheid te verze-
keren - hebben de "fellagas", zonder het te willen en
te weten, hun land in drie jaar tijds meer "verfranst"
dan wij kans hebben gezien dit in de loop van de laat-
ste eeuw te doen. Met dien verstande dat het tegen
Frankrijk is dat zij de Franse ideeën - vrijheid, de-
mocratie, secularisatie, gelijkheid, wettig verzet der
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onderdrukten - toepassen en dat zij tegen Frankrijk
onze burgerlijke en- militaire instellingen overnemen.
Het is niet minder waar dat wat wij thans bij hen ver-
nietigen, een beeld is van onszelf - als om nog iets
toe te voegen aan de verschrikking van de moord die
wij begaan.

De ondergrondse wapenrusting .
Na twee oorlogsjaren (einde 1956) is bijna de gehele

mohammedaanse samenleving stevig en doeltreffend
door clandestiene kaders georganiseerd; geheime magi-
straten die overal particuliere conflicten regelen had-
den het bedrag dat betaald werd voor zaken die door
de officiële rechtbanken worden behandeld, doen dalen
(in Algiers met 30% in Groot-Kabylië met 100%);
burgerlijke ambtenaren, bij ons bestuur onbekend, wa-
ren begonnen de geboorten en sterfgevallen te regi-
streren; ontvangers verzamelden de belastingen en de
boeten, maar betaalden eveneens pensioenen en ge-
zinstoelagen uit; woeker was verboden evenals prosti-
tutie, vechtpartijen en diefstal, wetten tegen de weelde
hadden feesten, buitensporige uitgaven, te hoge huwe-
lijksgiften verboden, en gedurende de harde voedsel-
blokkade tegen Kabylië - die nog wordt gehand-
haafd - ben ik nergens op de zwarte markt opmerk-
zaam gemaakt.
Men zou kunnen denken dat deze onzichtbare wa-

penrusting, een machtig wapen, al van veel vroeger
was voorbereid; dit is waarschijnlijk niet juist en het
ontwikkelingsproces van de opstand komt mij voor
als volgt te zijn: .
In een eerste fase brengen jonge mannen (gemiddeld

25 tot 30 jaar), zeer beslist modern, met een goede er-
varing van het ondergrondse werk (vaak 8 à 10 jaar
voor de hogere kaders), een politieke opleiding, een
strenge discipline, een volmaakte kennis van het
milieu, de opstand op gang en vormen zij zijn hiërar-
chische wapenrusting die, gedurende ongeveer vijftien
maanden, uitsluitend militair is geweest. Gedurende
deze periode volgen de mohammedaanse massa's de
gebeurtenissen - met welwillendheid, met nieuwsgie-
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righeid, met belangstelling - maar toch wel van bui-
ten af. Op voorwaarde dat men hun zonder geknoei
royale concessies zou toestaan, was het misschien toen
nog mogelijk hen van de opstand af te houden. In een
tweede fase, van december 1955 af, laten de massa's
zich inschakelen in het nationalistische organisato-
rische netwerk en van 1956 af wordt met een ongeloof-
lijke snelheid de beweging algemeen. Aan het einde
van hetzelfde jaar, december 1956, is het werk ge-
reed.

In de loop van de tweede fase zijn de leiding geven-
de, handelende mannen niet slechts revolutionaire ka-
ders, van de massa geïsoleerd door de voor hun actie
vereiste geheimhouding, maar zij vertegenwoordigen
daarentegen de totaliteit van de vooraanstaanden van
het Algerijnse volk. Sindsdien is het volkomen hersen-
schimmig te denken dat men deze bevolking aan hun
invloed zal kunnen onttrekken. En als de onderdruk-
king zal losbreken, dan zal zij onherroepelijk en met
volle kracht een homogene samenleving raken die men
onmogelijk kan vernietigen en onmogelijk zal kunnen
sparen.

De verantwoordelijke Franse politici hebben toen de
fout begaan, wellicht onherstelbaar, niets te begrijpen
van het onomkeerbare karakter van de beweging die
zich voltrekt in de zwijgende diepte van een volk dat
kranten noch vertegenwoordigers bezat. Ongetwijfeld
overzagen zij ook niet de omvang en diepgang van de
militaire operatie waarvoor zij de zware verantwoor-
delijkheid op zich namen haar te ontketenen. Kort
gezegd, omstreeks september 1956 ontving het leger het
bevel de politiek-militaire kaders van de opstand te
vernietigen "met alle middelen". De politiek-militaire
kaders, dat was in de praktijk: al de dorpsnotabelen,
al de stedelijke elites, geheel de ontwikkelde jeugd.
Dan treden wij de derde fase van de oorlog binnen.

Het Franse leger in Algerije is een indrukwekkend
leger, strijdvaardig, doelmatig, gedisciplineerd, slecht
gevoed maar goed bewapend, zeer slecht betaald, maar
fel en gehard als geen ander. Het doet wat het bevo-
len wordt te doen zonder het recht te bezitten zijn
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eigen doelmerken te kiezen en, sinds anderhalf jaar,
legt het, in overeenstemming met de ontvangen beve-
len, er zich op toe de oorspronkelijke uitrusting te
vernietigen van een land ten opzichte waarvan wij
zulk een grote verantwoordelijkheid bezitten. Het legt
er zich op toe zonder resultaat en "met alle middelen".
Maar als het zijn doel bereikt - en het is ertoe be-
kwaam het te bereiken - wat stelt men dan in de
plaats van wat het bezig is te vernietigen?
Onze helpers van overzee zijn gemeentelijke advi-

seurs, leerkrachten, landbouwconsulenten, ook vroed-
vrouwen - onverminderd hun oorlogs- en politiële
functies. Zullen zij nu tegelijk het vaderlijk gezag, het
nationale ideaal, het godsdienstig voorbeeld zijn? Zul-
len zij er nu voor altijd van afzien naar hun dorpen
terug te keren om, aan de overzijde van het diepe wa-
ter, die rollen te spelen van een onzinnige plaatsver-
vanging? Helaas, als het mogelijk is, dat wij de gehele
vitale opbouw van dit land zouden vernietigen, dan is
het wel zeker dat wij er niets voor in de plaats zullen
stellen en niet minder zeker is het dat de moorddadige,
hardnekkige, wanhopige anarchie - het enige erf-
deel voortaan van die rampzalige bevolkingen - zich
niet tot hun grenzen zal beperken en dat wij op een
goede dag de hoogste prijs zullen betalen voor de
knoeiboel die wij nu bezig zijn aan te richten.

De Algerijnse diaspora
In het Afrikaanse continent bestond er reeds ver

voor 1954 een zeer bedrijvige Algerijnse "diaspora",
het directe gevolg van onze goede werken en van het
kwaad dat wij aanrichtten (steeds nauw met elkaar
verbonden). Ik versta onder onze "goede werken" het
vele onderwijs en de moderne ervaring die door Frank-
rijk ter beschikking van de Algerijnse bevolking werd
gesteld (men moet niet vergeten op onze creditzijde
te schrijven dat de Algerijnse massa's verreweg de
meest ontwikkelde zijn van de Arabische wereld). On-
der het kwaad versta ik de hinderpalen die onze land-
genoten in Algerije de jonge mohammedaanse elites in
de weg hebben gelegd, die hen ertoe hebben bewogen
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voor een deel het vaderland te verlaten of er zich
bij neer te leggen "bannelingen in eigen land" te zijn.

De Algerijnse diaspora die in aantal en betekenis
aanmerkelijk is toegenomen sinds het conflict alge-
meen werd, heeft zich van dat moment af steeds meer
bij de F.L.N. aangesloten en speelt thans een veront-
rustende rol in de binnenlandse en buitenlandse poli-
tiek van Tunesië en Marokko en zelfs van zwart Af-
rika en het Midden-Oosten. Indien wij de militaire
overwinning zouden behalen die ons reeds meer dan
drie jaar is toegezegd, zouden wij er rekening mee
moeten houden "Algerije buitenslands" uitermate sterk
te zien aangroeien en zich te verharden in een chro-
nische agressiviteit. Of wij dit prettig vinden of niet,
dit Algerije is onneembaar daar waar het is en het is bij
machte elke mogelijkheid van vooruitgang en vrede
in het Afrikaanse continent te vernietigen en zeker
onze verwachtingen omtrent de Sahara in de grond
te boren.

De Fransen in Algerije
. Wij hebben nog slechts van een "Algerijns Alge-

rije" gesproken, zou men kunnen zeggen. Tegenover
dit staat een ander, even taai, even gevaarlijk en net
zo bedreigd Frans Algerije. Het ene ten bate van hat
andere te doen verdwijnen is onmenselijk - maar on-
mogelijk; het andere ten gunste van het ene uit de weg
te ruimen is even harteloos - maar even onuitvoer-
baar. Is er een middenweg? Ja, beide opruimen dank
zij de terugkeer naar het vaderland van de minderheid
die het rijkst is aan geld en technici: de Fransen van
Algerije ontwortelen en de andere Algerijnen prijsge-
ven aan een ellende waar ze niet in kunnen ademha-
len. Deze laatste oplossing is echter niet de ergste. En
zeker niet de meest waarschijnlijke.

Als de mohammedanen minder talrijk waren, zou
men reeds de assimilatie verwezenlijkt hebben (zij heeft
veel aanhangers onder hen gehad). Als de niet-moham-
medaanse bevolking van Algerije minder compact was
geweest en zich minder in groepen had aaneengesloten,
zou een oplossing als in Tunesië geen al te grote moei-
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lijkheqen opleveren, want de inheemse elites in Algerije
staan veel hoger dan men algemeen denkt en zij heb-
ben sinds drie jaar bewezen dat zij de bekwaamheid
bezitten het land een kader te verschaffen.

Het numerieke evenwicht tussen de twee groepen
(één tegen acht) is echter slechts een gezichtsbedrog,
want de macht, al ligt ze 66k in het getal, ligt niet
alléén in het getal: de investeringen, de technische
prestaties, de dichtbevolkte en georganiseerde steden
maken ook deel uit van het potentieel van een volk.
Onze landgenoten in Algerije vormen groepen, zijn ge-
organiseerd, bewapend, angstig, agressief en daar waar
zij gevestigd zijn (Algiers, Oran, B&ne) zijn zij stellig
de sterksten. Wij kunnen niet aanvaarden dat zij wor-
den vermoord, noch ervan verzekerd zijn dat zij zelf
niet zullen moorden. Om kort te gaan, de onbeperkte
oorlog - op Afrikaanse bodem afzakkend van kata-
strofes met uitputtingen naar adempausen in de stijl
van de Mau-Mau, op onze bodem naar de voortgaande
verdrijving der Algerijnen - lijkt mij de afgrijselijkste,
maar de gemakkelijkste oplossing. Bij gebrek aan ver-
beeldingskracht en burgermoed gaat men, aan beide
zijden, er onverbiddelijk mee voort!

Bij toeval komt mij op dit moment een berichtje
uit de "Echo d' Alger" van 20 oktober 1951 onder de
ogen. Het gaat over een meneer met de voornaam Mar-
cel die te El Biar woont: "De dwaas wilde niet naar ze
luisteren en gooide door het raam een granaat naar de
agenten ... " Geen spoor van verbazing overigens
bij de journalist die het incident meedeelt: het spreekt
vanzelf dat, als men Marcel heet en te El Biar woont,
men een granaat in de keukenkastlade heeft liggen om
ze, in een opwelling of als je rood aanloopt, de ver-
tegenwoordigers van het gezag naar het hoofd te gooi-
en. Laten we ons niet verdiepen in de ernstige narig-
heden die deze arme dwaas zich op de hals zou hebben
gehaald als hij Ali of Mohammed had geheten . . .
maar laten wij eens nadenken over de problemen die al
die Marcels of Jeans of Roberts ons stellen (als we ons
herinneren dat zij allen, van 15 tot 75 jaar, gewapend
zijn).
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Het is waar dat het er geen 1.200.000 zijn zoals men
zegt. Ook moeten wij het eens zijn over een definitie
van de lieden waarover wij spreken. Wat is een Frans-
man? ... Ik stel een praktische definitie voor (maar
een die vereist dat men de mensen raadpleegt): een
Fransman is iemand die zich als Fransman beschouwt.
Wie in Algerije eist dit etiket op? Zeker de niet-mo-

hammedanen (1.042.409, waarvan 49.979 niet genatu-
raliseerd); misschien de dissidente mohammedanen (mo-
zabieten) van wier aantal men weinig af weet (60.000)
en wier opvattingen nog minder bekend zijn. In elk
geval en zonder twijfel moet men bij de minderheid
een zeker getal van de mohammedaanse meerderheid
optellen. Hoeveel? Dat weet niemand, men weet"alleen
dat sommigen van hen Fransen wensen te blijven en er
zelfs hun leven voor riskeren, dat elke "gietnaad" van
de pacificatie hun aantal met sprongen heeft doen ach-
teruitgaan (maar dat de "gietnaden" van de opstand
dit getal daarentegen hebben doen toenemen) ...
Zulke mensen - onbetwistbaar onze landgenoten -

te onderscheiden van de "fellaga's" die als broers op
elkaar gelijken, betekent stellig een moeilijke oefening
waar de Troepenmachten der Orde zich sinds drie jaar
tevergeefs aan wijden. Hun falen is vergeeflijk, want
de betrokkenen zelf komen er niet altijd uit en raken
elke dag een beetje meer in de war. .
.In de gemeentelijke vertegenwoordigingen hebben

6552 Algerijnen toegestemd zitting te gaan nemen en
239 andere zijn Franse functionarissen van de katego-
rie A, die ontwerpt en leiding geeft.
Onder deze groepen heb ik verscheidene vrienden

en ik weet onder welk een druk van verbittering onze
politiek, ondanks hun toewijding, hen gebukt doet
gaan. Misschien bestaat er in de boezem van die twee
geselecteerde voorhoeden een stevige steunpilaar van
onze orde, die er niet onder lijdt - ik heb zo iemand
nooit ontmoet.
Omgekeerd zijn de bekwaamste van onze tegen-

standers tegenwoordig in kampen en gevangenissen op
een hoop gedreven, waar ik, als ik de mogelijkheid
krijg, ze bezoek. Het zou kunnen en het is zelfs waar-.
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schijnlijk. dat zich onder hen de woeste. fanaticus be..:-
vipdt,haatdragend en bekrompen die men ons voort-
durend voor. ogen stelt. Wat mij betreft, ik twijfel niet
aan zijn bestaan maar ik -ken hem niet. De mensen die
ik ken zijn ongerust en bedroefd, worden geslingerd
tussen de meest tegenstrijdige keuzen, zijn vervuld van
wantrouwen voor al wat van onze zijde komt, maar
koesteren nog een veel dieper wantrouwen tegen alles
wat er niet vandaan komt.

Onmiddellijk een formule vinden voor samenwerking
En de wreedheden?
Zij zijn maar al te waar en ik ken ze maar al te

goed: ik heb Meloeze gezien, ik heb de publicaties van
het gouvernement doorgelopen, ik heb arme verminkte
mensen ondervraagd. Dit alles is juist en verschrikke-
lijk, maar niet kenmerkender voor het Algerijnse volk
dan andere wreedheden (waarvan eveneens de afschu-
welijke lijst wordt opgemaakt) kenmerkend zijn voor
Frankrijk. Ook over deze ben ik minutieus ingelicht en
ziek van verdriet .en schaamte. Doordat wij ervan af-
zien ze te bestraffen - en dit is helaas het geval -
ontnemen wij ons overigens het recht om over onze
vijanden te oordelen.

Ik spreek niet graag over onze misdaden noch over
die der Algerijnen, want wij moeten elkaar aanvaarden
en als wij allen deze oorlog willen "winnen", dan
moeten wij - niet over twaalf jaar, als met Duitsland,
en zelfs niet morgen, maar onmiddellijk - een formule
van samenwerking vinden die zowel de ene als de an-
dere partij ontziet.
_Welke dan? Dat doet er niet toe mits wij maar tot

een accoord komen met onze tegenstanders. Want als
Frankrijk de Algerijnse onafhankelijkheid aanvaardde,
zou die op hetzelfde moment het grootste deel van haar
schaduwzijden verliezen. Omgekeerd, als de Algerijnse
opstandelingen de kaderwet aanvaardden, is deze
plooibaar genoeg om zeer snel aan hun eisen te vol-
doen. Tussen volkomen onafhankelijkheid en de abso-
lute kaderwet bestaat een reeks van tussenliggende op-
lossingen die ons slechts verplichten tot concessies die
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wij goed en wel besloten zijn toe te staan en waaraan
wij trouwens in geen geval zullen ontkomen. Waarom
zich dan niet de moeite geven ze te bestuderen? Om-
dat dit de erkenning van een wettig bestaan van onze
tegenstanders zou betekenen. Dan maar liever de oor-
log eindeloos voortzetten! Dan maar liever zonder enig
verhaal ons land ruïneren! Dan maar liever vast en
zeker de veiligheid van onze landgenoten in Algerije
en onze verwachtingen in de Sahara opofferen!
Het meest wezenlijke erfdeel van een natie is de

waarde der mensen die er in wonen, maar deze gretige
waarde moet men het voedsel geven dat zij nodig heeft
om zich te ontplooien. Het is een wreed soort oor-
spronkelijkheid om, zoals met het Algerijnse volk ge-
beurt, de waarden en eisen van een mondig volk, van
een "ontwikkeld" volk, te verenigen met de materiële
middelen van onvolwassen natie. Deze verwrongen
verhouding tussen waarden en middelen, tussen eisen.
en mogelijkheden is klaarblijkelijk een der elementen
van de tegenwoordige wanhoop en zal misschien de
springveer zijn voor de katastrofes van morgen. Maar
zij zou ook de motor kunnen worden van een verras-
sende vooruitgang en daarmee van een verzekerde
vrede. En, evenals de Algerijnse omwenteling een kan-
ker is die Afrika zal verteren, zou een werkelijke Al-
gerijnse vrede, die gefundeerd is op wederzijdse in-
stemming en versterkt door belangrijke voordelen van
beide zijden, het grote Afrikaanse lichaam dat thans
door zoveel kwalen wordt belaagd langzamerhand
kunnen genezen.
Onze tegenstanders en wij bezitten elk de helft van

het geneesmiddel dat het Algerijnse volk kan redden,
dat zo heldhaftig en ongelukkig is. Indien wij, door
blinde haat, dwaasheid of onmacht, ons beide overge-
ven aan de gemakkelijke oplossing van de oorlog tot
het uiterste die tot in het eindeloze wordt voortgezet,
dan ziet het er bedenkelijk uit voor hen, voor ons,
voor onze buren. Toch hebben op twee punten: de ma-
teriële middelen (die wij onder ons houden) en de wil
tot vooruitgang (het onbetwistbaar erfdeel van de op-
standige jeugd), de hulpbronnen, te midden van het
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wrede lijden van deze drie jaren, ondanks dit lijden,
als gevolg van dit lijden, zich vermeerderd. Het is geen
vergezochte beeldspraak: de ontwikkeling van het Al-
gerijnse volk is een feit en de ongelooflijke impuls
die het sinds drie jaar op de toekomst projecteert is
voelbaar in heel het sociale leven van dit land en tot
in het spraakgebruik van de nog opgesloten vrouwen.
In de bergdorpen vertellen de grijsaards, de traditio-
nele opinieleiders, U nu: "Wij zijn oude beesten, de
jonge mensen hebben meer moed en zijn verstandiger
dan wij." Wat deze jonge mensen betreft, zij dromen
slechts van modernisme, gelijkheid, democratie, secu-
larisatie. En natuurlijk: onafhankelijkheid - een ma-
gisch woord dat al het andere inhoudt.
Het is een verrassende coïncidentie, waar poli-

tieke machinaties maar een kleine rol in hebben
gespeeld, dat in dezelfde tijd waarin dit volk, zo lang
onmondig gehouden en miskend, een naam, een erfdeel
en redenen om te leven opeiste, deze aarde, waar de
woestijn aan knaagt, de onmetelijke reserves aan ener-
gie openbaarde die zij bevat. Maar het bestaan van
de waarde der mensen en van de ondergrondse ener-
gie is niet voldoende. Zij moeten nu een kans krijgen
om vruchten voort te brengen. Een appèl op de toe-
komst is van Algerije uitgegaan, het heftigste, harts-
tochtelijkste, het meest geargumenteerde van geheel
Afrika. Naar het antwoord dat op deze uitdaging zal
worden gegeven, zal geheel een continent zich richten.
(Uit "Preuves", no. 87, mei 1958, vertaald door a.N.)

1 Tegenwoordig werken er een 350.000 tot 400.000 Algerijnse ar-
beiders in Frankrijk en dezen houden, direct of indirect, een derde
van de mohammedaanse bevolking op het platteland in leven. Het
geïnvesteerde Franse kapitaal geeft in Algerije het aanzijn aan iets
meer dan 100.000 lonen.
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Uys Krige

KOM, DOKTER, KOM •..

Hul s&jy is ons almal goedgesind,
wit, bruin en swart en oud en jonk, man, vrou en kind,
want jy is mos die Kaapse Dokter, kwaai ou wind,

al breek jy ook die akkerboom se sterkste takke af,
al kom jy soos 'n màlkop hings hier aangedraf, ,
als is jy één groot sweep wat sonder ophou striem en

sny en straf

want soos jy almelewe net maar waai en waai en waai
terwyl jy duisende derduisende appels van die borne

skaai,
waai jy miljoene dodelike kieme in die blou ou' Baai.

Jy mag die goue druif bederwe wat bestem is vir die
kuip,

jy mag meer skade aanrig as selfs hy wat deur die
donker sluip.

Wat maak dit saak? Dis jy wat die.kwaai ou siektes
in die see versuip.

Al blaas of brul of bulder jy dus ook hoe boos, .
jy waak in jou witpak oor ons, Dokter Suidoos.
Daarom verhef ek nou my stem bo jouesonder te blik

, of bloos.

Wat baat dit om die liggaam skoon te hou, SKoonsoos
'n boot se, kiel,

wanneer die woekerende siektes van die gees, die' siel,
eerbied en agting, naasteliefde en trou, tot in die grond

:verniel?

In hemelsnaam wat was verkeerd? Moet ons ou Kaapse
boedel

juis s6 beredder word? Word alles dan besoedel
deur ons teenwoordigheid? Dié kiem, dié siekte,

hier die plaag, waar orals woed hul?
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Is jou vel wit, lê alles, alles, wawyd voor jou oop.
,Maar is dit bruin, word alles enger, nouer ja, mag jy

nie hiersC)staan of daarsC) loop,
.word jy ~n burger van die Kaap-Hy's-Sonder-Hoop.

Elk Slegs Vir Blankes-bord is soos 'n splinter in ons
hart.

Waar kan ons gaan met ons gedagtes vol opstandigheid
en gans verward?

Strand-toe miskien? Skreeu al die meeue daar nie dalk:
Apart! Apart! Apart!"?

Jul hiet,gebied na hartelus. Gister die trein. Vandag
die bus.

En mC)rewat? Ons woonbuurt? Of die blou blou lug?
Dis wet op wet te kus

(maar nie deur ons!) en ja, te keur (deur Blankes slegs).
Laat jul ons nooit met rus?

Sê, Dokter Wind, is ons nie mense nie? Of is ons kierne,
smette, swamme, swere, geskik slegs vir die arts se

mes, sy steke, prieme?
Dié vloek, dié straf sny deur ons erger as jou ste.rkste

stneme.

Want dié vernedering en dié smaad dag in dag uit
bring vroeg of laat

'n diepe grief en daardie grief word weer 'n
kankerende wrok, 'n haat

en haat's 'n bose kring, baar haat op haat op haat.

En haat bring vrees en pyn en angs vir hater èn gehate.
Teen haat help niks, selfs nie die beste van ou

Boererate.
Is daar 'n geestestoestand op Gods aarde meer verlate?

Dus laat ons, Dokter, nie alleen, verlate in dié pyn,
ons wrok, verlore

in diè angs, ons haat. Maar bulder luid, al luider in
ons ore

en blaas oor daardie blou ou berg met 'n gegalm van
duisend kore
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seëvierend . . . En ruk die vrot ou takke af van al
ons hate, wrokkeI Vee

die siektekieme van ons algers siele voor jou uit! Ja,
sleep hul mee

en smyt hul soos 'n bak vol vullis in die suiwer see!

Opdat hier in ons aller harte, hard en koud en blind
en stom,

opnuut, nes 'n Godsgawe self, 'n steggie van die hoop
mag blom,

so swak, so tingerig, maar 0 so fyn, so fraai, so vol
belofte! Kom, Dokter,kom ...

WOORDELYS

Kaapse Dokter: benaming vir Kaapstadse Suidooswind
Sk¥i: steel.
Witpak: verwysing na wolkekleed oor Tafelberg wanneer die Suid.
oos waai.
Dalk: miskien.
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Uys Krige

LIED VAN LAPPIESDORP

Jy sê jy wil
'n liedjie van my hoor)
jy's met ons eie)
ken ons door en door,
ons mense't jou
van kindsbeen af bekoor;
ons is so vrolik,
jollie) onverstoor:
al wil die teenspoed
ons uittrap en moor,
ons skeer die gek,
ons lag van oor tot oor ...

OIraait, ek's reg, meneer
ek gee gehoor,
gaan gou vir jou 'n deuntjie
uit my snare toor,
hom vasvat) vriend,
voor ek hom dalk verloor.
Hy kook in my,
loop eintlik in my oor.
Hier kom hy dansende,
ligvoet, los voor!

Hy sing, hy sing,
my liedjie van Vrygr6nd.
Jy ken hom nie? Kom kyk,
dan wys ek jou terstond,
meneer, die mooiste
voorstad in die rond,
blink in die sonlig
soos 'n goue pond:
'n duisternis pondokke
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wat daar oral staan
tussen die duine waar
geen pad of straatjie gaan,
van sinkplaat of
ou konkas plat geslaan
of 'n ou tjor
al lankal van die baan.
J a, Vrygrond ;het
'n hele Tjorrie-laan!
Nou -rammel hul
slegs' às .die Suidoos sla~n,
staan hul verroes
stokstil vir goed,
dryf hul slegs vort
met die groot watervloed!

Geboortegrond, Vrygrónd,
o tuiste soet,
ek kry jou nooit,
nee, nooit nie, uit my bloed!
Jy't alles wat-
ons het aan bloed en goed:
nie net 'n k'erkhof
vir elk motorwrak,
maar ook. vir sterwelinge
wat na lewe snak,
'n honderd, honderd kinders
in die knop geknak;
'n tuinstad van karton
bedek met sak
(vyftien per hutjie
met of sonder dak)
en kom die reëns, verhuis.
elk woonhuis sak en pak,
moet jy gaan diep duik
vir jou onderdak. ....'
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Vrygr6nd, Vrygr6nd .
verruklike lokasie,
o aller-,aller-
aantreklikste standplasie,
hoe .leef en streef ons daar
met watter gras ie,
ons, Lappiesland se
aristokrásie! .
Kom kyk, meneer,
jy het mos die koerasie; .
kry nie te maklik nié
die bewerasie .

Hy sing, hy sing,
my liedjie vanVrygr6nd!
Daar leef derduisende
van hand. tot mond.
Hoeveel, meneer,
spandeer jy op jou hond, .
hy wat my aankyk pal
asof ek ruik na lont?
Want hy's tam aai, nie :waar,
groot soos 'n bees!
Met wat hy weekliks vreet
aan pap en vlees,.
sou my gesin 'n maand
kon lewe sonder vrees.
By ons sou menigeen
graag in sy plèk wil wees:
Ek vra dit nie oorlams
nie, Basic, maar bedees .....

Ek sing, ek sing
nog altyd. van Vrygr6nd.
Oos Wes tuis bes. Waar. kry
ek vryer, blyer grond

'" .met nerens .n. .. ... .0 ••

geinakshui!l' in die rondL ..

1~5



Ons hurk maar neer
soos kat of hond.
Waar jy gaan wandel
lê dit rond en bont.
Skuus vir die wals, meneer,
maar ek praat pront.
By ons ruik God
se hemel skaars gesond.
By ons in Paddabaai
gaan dinge bont . . .

Wie is dit wat daar hoes?
Dis Aia Fiet.
En haar ellende is
veel ander se verdriet.
Prins Tering heers
oor Vrygr6nd se gebied.
Hoe baie kinders fluit
dieselfde lied
uit longe holler as
'n Spaanse riet
Katreintjie, Anna,
Mabel en Magriet
Apoolsie, Lionel,
Bobbie en klein Piet?
Kon hul maar in
jou kleinhuis leef
verstaan my goed,
jou KLEINHUIS, neef!
weg van die water
wat hul hut laat beef,
weg van die vog
wat aan die cardboard kleef,
weg van die stanke
wat daar somers sweef
soos van ou afval
of verrotte kreef;
sou hul, die kindertjies,
kan leef ... en leef en leef.
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En wat omtrent
jou blinknuut Ford
kyk net hoe straal hy
soos 'n silwer bord!
kom ons verkoop hom
om dié geld te stort
in Blikkiesdorp
se sinkplaat-bord.
Vyftien families sou
dan niks nie skort
ses maande lank,
so ,!"aa~ ~s gort!
en JY, ja JY
hul held, hul redder word.
Kom, laat .ons ry, meneer,
ons tyd raak kort.

Kyk bietjie, Doons, waar trek
daai Bruinmansvriend !-
So pas nog hier
ons almal goedgesind,
my snare sing nog van
die bande wat ons bind,
en woerts! daar waai sy Ford
vort met die wind.
Dis of sy wolfhond deur
die venster vir my lag.
Wie sou dit, witman,
van jou verwag?
Ek wou nog bietjie klets:
Stop, vriend, wag, wag!

Ons mense't jou
van kindsbeen af bekoor.
(En daar, daar gons jou Ford
en hy's los voor!)

Ons is so vrolik,
jollie, onverstoor. .
(En jy vlug voort. Van wat?
Iets vuils, iets goor?)
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Jy's met ons:eie;
ken ons door .en door.
(Wie't jou gedoepa, vriend,
wie 't jou getoor?)

J r had sa baie, baie
Vlr ons oor . . .
(Ons het jou reeds
skoon uit die oog verloor!)

Wat van die lied
wat jy' vanmy.wou hoor?
(Was dit 'n dril dalk
wat deur jou are boor?
Maar hy'sso lig,
sa lig, sa gou gesmoor.) .
Hier sit ek in die son
en speel hom oor. en oor,
oor en weer .öor en oor
voor ek hom dalk verloor .

WOORDELYS

Jollie: "jolly"
OIraait: ••all right"
Vrygrónd: naam van 'n ~Ieurling-agierbuurt
Pondokke: krotte
Konka: soort blikemmer
Tjor: rammel-motor
Lappiesland: benaming vir Kleurling-agterbuurt
Koerasie: moed
Tamaai: groot, reusagtig
Oorlams: voorbarig, vermetel
Skuus vir die wals: vergewe my
Paddabaai: benaming vir Kleurlirig-agterbuurt
Aia Fiet: naam vir ou Kleurlingvrou
Kleinhuis: gemakshuis, w.c.
Blikkiesdorp: benaming vir Kleurling-agterbuurt
Gedoepa: betower, beheks
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J.}. Buskes'

TRANEN OVER ZUID-AFRIKA

Daniël F. Malan werd in 1948, toen de nationalisten
in Zuid-Amerika hun grote overwinning behaalden,
eerste minister.
Achter dat jaar 1948 liggen jaren van strijd. Twee'

punten stonden op het program van' de nationalisten:
de verhouding tot het Britse imperium en het rassen-
probleem. . ..
Malan, die theologie en philosophie studeerde, pro~'

moveerde in Utrecht op een proefschrift over Berke-
ley's idealisme. Een tijd lang woonde hij in bij Proe
Valeton. Zijn publieke loopbaan in Zuid-Afrika begon
hij als' predikant, maar al spoedig zat hij volop in de
politiek. Hij werd redacteur van "Die Burger". In
1918 kwam hij in het parlement. In 1924 werd hij mi-
nister vàn onderwijs, binnenlandse zaken én openbare
gezondheid in de regering Herizog. .
Toen de tweede wereldoorlog uitbrak, stond Malan

zeer-sympathiek tegenover het Hitler-regime. Hij
hoopte; dat Hitler de oorlog zou winnen. Zijn afkeer
van Groot-Brittannië speelde natuurlijk in dit alles
een grote rol. "Die Burger" liet anti-britse en anti':'
semitische geluiden horen.
- De kracht van Malan school in zijn wezenlijke ver-
binding met het volk en de volkswil. .
In 1954 werd Malan opgàolgd door Johannes Gc-

rardus Strijdom. .
Strijdom was een fanatieker en extremer figuur dan'

Malan. .. ..
John Gunther, die hem persoonlijk ontmoet heeft,

kreeg bij die ontmoeting de indruk, datStrijdom be-
hoorde tot het gevaarlijkste soort fanatici.
Strijdom heeft uitsluitend in Zuid-Afrika gestu- '.

deerd. Hij werd advocaat en zat tegelijkertijd in het
boerenbedrijf. Al jong speelde hij een. rol in de strijd
van de nationalisten. In 1948 werd hij minister in de
regering Malan. ..
Tijdens de oorlog was Strijdom sterk'. geporteerd
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voor Duitsland en Hitler. Vrij van anti-semitisme was
hij niet. Hij kon spreken over het verfoeilijk karakter
van de brits-joodse belangen en het liberale democra-
tische stelsel.

Strijdom had twee punten op zijn program: hij wil-
de van Zuid-Afrika een onafhankelijke republiek ma-
ken en apartheid was voor hem dominatie van de
blanken: "baasskap". Deelgenootschap betekende voor
Strijdom een langzame dood.

In 1954 werd hij eerste minister.
Zoals Malan en Strijdom zich met hun volk vereen-

zelvigden, zo vereenzelvigden ze ook hun God en hun
volk. God, kerk en volk zijn in Zuid-Afrika één. Zo-
wel Malan als Strijdom was ervan overtuigd, een uit-
verkoren werktuig in Gods hand te zijn.

In 1958 is Strijdom gestorven, kort nadat de natio-
nalisten bij de verkiezingen weer een grote en zelfs
grootse overwinning hadden behaald.

Hendrik French Verwoerd is nu eerste minister van
de Unie van Zuid-Afrika. Nog weer fanatieker en ex-
tremer dan Strijdom .
.Op de J acob van Lennepkade in Amsterdam werd

hij geboren. Toen hij nog een kleine jongen was, emi-
greerden vader en moeder naar Zuid-Afrika. Ver-
woerd heeft aan verschillende universiteiten van
Duitsland en Frankrijk gestudeerd: psychologie en
sociologie. Toen hij eerste minister werd, zongen de
nationalisten hem toe: Dat 's Heren zegen op U daal!
.Verwoerd is een van de meest fervente en bekwame

voorvechters van het apartheidsbeleid. Als hoofdre-
dacteur van "Die Transvaler" heeft hij voor en tijdens
de tweede wereldoorlog van een bijzondere sympathie
voor Nazi-Duitsland blijk gegeven. Hij was de leider
van het verzet tegen de toelating in Zuid-Afrika van
Joden, die uit Duitsland gevlucht waren. En elke over-
winning van Duitsland waardeerde hij als een slag te-
gen het brits-joodse liberalisme.

Wat heeft Malan en Strijdom bezield?
.En wat bezielt tot op de dag van vandaag Ver-
woerd?

Apartheid!
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Voor de Afrikaners een woord van belofte.
Voor de niet-blanken in Zuid-Afrika een vloek-

woord.
Voor de apartheid hebben alle drie met inzet van

alles gestreden, om de woorden van Malan te gebrui-
ken: "in die wapenrusting van rassesuiverheid en self-
behoud". Malan spreekt over "een Suid Afrikaanse
rekord van nie-uitwissing, nie-bloedvermenging en nie-
assimilasie" en over "de prediking en beoefening van
die christendom met die behoud van rasseïdentiteit en
onderling respek".
Strijdom zegt het op zijn wijze: de Europeanen moe-

ten de voet stijf houden en de baas blijven in Zuid-
Afrika, de Europeanen moeten op ieder gebied het
recht behouden het land te regeren en het een land van
bla!1ken te laten blijven, God heeft hen hier geplaatst
om het blanke ras en de blanke beschaving te hand-
haven!
Verwoerd verzette zich als minister voor na turel-

lenzaken tegen de verwachtingen van bepaalde groe-
pen naturellen, die hoopten "dat huUe binnen die blan-
ke gemeenschap poste zou kon vul." Hij noemt die
verwachting ijdel en spreekt over "die ongesonde skep-
ping van witboordjie-ideale." Voor de Bantoe geldt:
"Daar is vir hom bookant die peil van sekere vorm van
arbeid nie plek in die blanke gemeenskap nie".
Niemand zal kunnen beweren, dat dit geen duide-

lijke taal is.

Ondanks alle verzet van binnenuit en buitenaf
gaat Zuid-Afrika voort op de weg van de apartheid.
Er wordt in Zuid-Afrika door de regering veel voor de
niet-blanken gedaan maar alles binnen het raam van
de apartheid.
De idealisten propageren de territoriale apartheid

in een verre toekomst, zodat blanken en niet-blanken,
beide op een eigen territorium, werken kunnen aan hun
"eigensoortige ontwikkeling."
Wanneer men de uiteenzettingen van de idealisten

leest, zal men moeten erkennen, dat zij schone muziek
ten gehore brengen, maar het is en blijft toekomstmu-
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ziek. Algehele territoriale apartheid blijft nu en straks
een feitelijke onmogelijkheid. Zij is dat alleen reeds
vanwege de economische en sociale ontwikkeling in
Zuid-Afrika.

De realisten - Strijdom was en Verwoerd is op dit
punt een realist - voeren op het ogenblik de apartheid
in het publieke leven tot het uiterste door. Sinds ik
enkele jaren geleden Zuid-Afrika bezocht, is er al
weer heel wat apartheid bij de wet tot recht geprocla-
meerd en vastgelegd. In het openbare leven in de stad
en op het land, op het terrein van het economische
en sociale leven, op het gebied van cultuur en gods-
dienst, overal wordt de apartheid doorgevoerd. Ik zou
een heel nummer van "De Nieuwe Stem" kunnen vul-
len met een beknopte weergave van al de wetten, die
de laatste jaren op allerlei gebied de apartheid
hebben vastgelegd en die zonder scrupules worden
uitgevoerd. De muziek, die de regering laat horen, is
de muziek van het heden. Deze muziek is treurmu-
ziek.

En altijd weer is het, wat de niet-blanken betreft:
bij u, over u, zonder u!

Over de toekomst van millioenen wordt beslist
zonder dat ze zelf een stem in het kapittel hebben.
De feitelijke apartheid betekent: dominatie van de
blanken en discriminatie van de niet-blanken!

Het is in zekeren zin volslagen onbelangrijk, of de
uitvoerders van de apartheid het wel of niet goed
menen met en of de apartheidswetten wel of niet
heilzaam zijn voor de niet-blanken. Waar het op aan-
komt is, dat de niet-blanken het gehele apartheids-
beleid meer en meer als discriminatie beschouwen en
beleven. Natuurlijk, bij duizenden is er onverschillig-
heid. Wat wonder. Die trachten er uit te halen wat er
uit te halen is. Maar bij andere duizenden nemen het
wantrouwen, de verbittering en het verzet toe. Slechts
een betrekkelijk kleine groep onder leiding van de stam-
hoofden valt de regering bij. Het is blijkbaar overal en
altijd in de wereld dezelfde geschiedenis.

Het Zuid-Afrika van de apartheid is niet het Zuid-
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Afrika van een aantal huichelaars en deugnieten. Het
is erger. Het is het Zuid-Afrika van een aantal op-
rechte en welmenende christenen.
Vaak heb ik tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika

verzucht: waren het maar deugnieten en huichelaars!
Die zitten er natuurlijk wel onder, maar daarmee

is het geheel niet gekarakteriseerd. Het apartheids-
beleid wordt godsdienstig en theologisch gefundeerd
en het is de vrucht van het zeer uitzonderlijk roe-
pingsbesef van de kleine groep blanken in het grote
zwarte Zuid-Afrika.
Ik denk aan Totius. Hoe graag had ik hem ont-

moet. Kort voordat ik in de Unie kwam was hij ge-
storven. Wie hem wel ontmoet heeft, is A. Roland
Holst.
Van Totius zegt A. Roland Holst - hij spreekt

over de bijna heilige eenvoud van dit bezoek op een
namiddag - dat deze kleine grote man, deze dienende
dichter op een stille achtergrond, het volksgeweten
van de Afrikaner belichaamt. Een voornaam en een-
voudig man. Roland Holst zegt: "Ik voel mij onbe-
voegd, de waarde van zijn dichterschap te bepalen,
maar wel komt het mij voor, dat hij in de dichtkunst
een vorm van mens-zijn verwezenlijkte, die in de ver-
warde wereld van het Europese Westen nauwelijks
meer mogelijk lijkt: die van de voor zichzelf niets
eisende dienaar, waardig en bescheiden, streng voor
zichzelf, voor de mensen mild. Nergens ook een zweem
van hoogmoed, doch integendeel om en tussen de
woorden iets wat ik zou willen noemen een edele kuis-
heid van de ziel". Het: gezicht van Totius deed Roland
Holst denken aan dat van Guido Gezel1e.
Prof. Bavinck van de Vrije Universiteit, zelf een

bescheiden man, die met Totius veel contact heeft ge-
had, zei mij, dat hij in zijn leven nooit een bescheidener
mens en een ootmoediger christen ontmoet had. Hij
moest er echter aan toevoegen, dat er met Totius over
de apartheid en het rassenprobleem niet te praten viel.
Elk verzet tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsbe-
leid werd door hem zonder meer als ongelovig huma-
nisme en goddeloze eigenzinnigheid gekwalificeerd.
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Het apartheidsbeleid is op de bijbel gegrond. Totius
propageert raszuiverheid in de geest van Gods geopen-
baarde wil. Gelijkstelling en vermenging, volgens
Totius identiek met verbastering, zijn uit den boze.
Apartheid is van Godswege geboden. Een huwelijk
tussen een blanke en een zwarte is onnatuurlijk en
tegen Gods wil.
Roepingsbesef en rasgevoel liggen aan het apart-

heidsbeleid ten grondslag en deze twee komen op uit
omgang met de bijbel. Dat rasgevoel is niet aangeboren,
maar aangekweekt en bij velen groeit het in de loop
der jaren uit tot een rassenideologie, die soms heel
dicht in de buurt ligt van de ideologie van de nazi's.
De blanken zijn de door God uitverkorenen. Zij

worden van Godswege geroepen, om aan de zuidpunt
van het zwarte werelddeel de blanke en christelijke
beschaving te representeren en te handhaven. Een blank
eiland bij de gratie Gods in een zwarte zee.

Naar mijn overtuiging zal men goed doen, om deze
theologische en godsdienstige inzichten te beschouwen
als de geestelijke bovenbouw bij een economisch-sociale
onderbouw. Het rassenprobleem in Zuid-Afrika is in
wezen een sociaal-economisch probleem, wil men: een
klassenprobleem. De theologische en godsdienstige uit-
eenzettingen doen dienst ter verdediging en handha-
ving van de bevoorrechte positie der blanken.
De christenen in Zuid-Afrika hebben dat niet door,

evenmin als de christenen in Nederland aan het einde
van de vorige en het begin van onze eeuw het door
hadden, dat de prediking van Gods voorzienigheid,
menselijke berusting en hemeltroost dienst deed ter
verdediging en handhaving van de bevoorrechte positie
der bezittende klasse tegenover de verworpenen der
aarde, die ontwaakten uit hun verdoving. Zoals Prof.
Kèet te Stellenbosch, een echte Afrikaner, maar een fel-
le bestrijder van het apartheidsbeleid, tegen mij zei:
"De wijze, waarop bij ons de bijbel als een stuk geschut
in het veld wordt gebracht in de strijd voor de apart-
heid, is wensdenkerij". Zonder dat men het zich bewust
is, laat men de bijbel buikspreken.

164



Het is voor de toekomst van Zuid-Afrika van het
allergrootste belang, dat steeds meer blanke christenen
tot de ontdekking komen, dat een bijbelse motivering
en fundering van het apartheidsbeleid als wensdenkerij
moet worden beschouwd.
Waarom is dit van zo groot belang?
De sociale strijd in Nederland in de tweede helft

van de negentiende en de eerste helft van de twintig-
ste eeuw was een klassenstrijd. Er zullen zeker vele
medechristenen zijn, die mij om deze uitlating van
marxisme beschuldigen. Het zij zo. Ik ben mijnerzijds
bereid de rechtmatigheid van deze beschuldiging te
erkennen, indien men onder marxisme niet een le-
vens- en wereldbeschouwing verstaat maar een bepaal-
de methode om het maatschappelijke gebeuren te be-
grijpen en te verklaren. De sociale strijd was een strijd
van de bevoorrechte, wil men: de kapitalistische klas-
se, die de beschikking over grond en productiemiddelen
had, en de klasse van het proletariaat, de verworpenen
dér aarde, die slechts over hun arbeidskracht beschik-
ten. Nu is het een zegen geweest, dat er waren - te
weinigen helaas -, die niet behoorden tot de arbei-
dersklasse en nochtans de zijde van de arbeidersklasse
kozen. Zij hebben het mogelijk gemaakt, om de sociale
strijd niet uitsluitend als een belangenstrijd van twee
klassen, maar ook als een rechtsstrijd te zien.
In Zuid-Afrika liggen de dingen niet anders. Af-

schuwelijk, als de strijd, die daar gestreden en - twij-
felt U daar vooral niet aan - uitgestreden wordt,
uitsluitend als een rassenstrijd ~estreden wordt. Dan
wordt de beslissing, waar men in deze strijd staat, en-
kel en alleen bepaald door de kleur van de huid. Er
is echter ook nog de kleur van het hart. Er zijn blan-
ken, die het verzet van de niet-blanken legitiem en
hun strijd tegen de apartheid rechtmatig vinden, die
hoewel behorende tot het bevoorrechte blanke ras, naast
de Naturellen, de Kleurlingen en de Indiërs staan, om-
dat zij de zaak, voor welke deze strijden, een zaak
van recht en menselijkheid vinden. Dat is voor nu en
later, voor blanken en niet-blanken, van een niet te
overschatten betekenis.

165



Het getuigenis van mannen als Prof. Keet van
Stellenbosch en Prof. Marais van Pretoria kan men in
dit opzicht, geloof ik, niet hoog genoeg aanslaan.
En velen, die men nog moeilijk als tegen-

standers van het apartheidsbeleid kan beschouwen,
beginnen meer en meer te beseffen, dat de weg van
het ~uid-Afrikaanse apartheidsbeleid een noodlottige
weg IS.
De gereformeerde Professor L. J. du PIessis van

Potchefstroom, die mijn boek over Zuid-Afrika beant-
woord heeft in een brochure "Apartheid", zegt op
blz. 30-31 van deze brochure: "Aan die Verenigde
Volke sê ons: Ons duld geen inmenging van buite niet
Aan ons politieke teënstanders sê ons: luUe is belas
met liberalisme en kommunisme! Aan ons eie prote-
sterende mede-Afrikaner inteUektueles sê ons: luUe
is rugstekers en verkapte Sappe! En wat die ergste is,
aan die moderne volksleiers van die nie-blankes sê
ons sonder onderskeid: 1uUe is agitators! En in plaas
van saam met die nie-kommuniste onder huUe na 'n
oplossing te soek, word huUe slegs verban of as hoog-
verraaiers aangekla by die honderde. Kan nasionaliste
en staatsmanne werklik dink dat huUe 'n nasionale
vrijheidsbeweging op die manier permanent kan on-
derdruk of selfs dat huUe die reg het om dit te probeer
doen? Is dit 'n antwoord op 'n volk, nee volke, se vrij-
heidsroep? Sal die roep gestil word deur boikotte te
breek of stakings uitmekaar te ja? Gl8 ons regering dit
werklik? Ek gl8 dit nie en hierin stem ek van harte
met Ds. Buskes saam". Sinds Professor du PIessis dit
in 1957 schreef, is hij, zoals uit artikelen van hem
blijkt, al weer een heel stuk kritischer tegenover het
apartheidsbeleid komen te staan.

De regering blijft intussen keihard.
De voortzetting van het hoogverraadproces - de

woorden van Professor du PIessis zinspelen op dit pro-
ces - zegt in dit opzicht alles.
Het is onmogelijk in dit beknopte artikel de ge-

schiedenis van dit proces, dat al meer dan twee jaar
aan de gang is en dat een aantal aangeklaagden nu
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al reeds maatschappelijk geruïneerd heeft, te beschrij-
ven. Wie er meer van wil weten, leze het boek van
Lionel Forman en E. S. Sachs, de bekende vak ver-
enigingsman: "The South African Treason Trial".
Oorspronkelijk waren 1S6 mensen, blanken en niet-

blanken, van hoogverraad beschuldigd. Zij werden al-
len gearresteerd en gevangen gezet. Na verloop van
tijd werden de beschuldigingen tegen 61 van hen in-
getrokken. Deze 61 werden vrijgelaten. Nog weer la-
ter werd het gehele proces stopgezet, omdat de be-
schuldigingen het niet hielden. Aan het begin van dit
jaar heeft de openbare aanklager een nieuwe tenlaste-
legging tegen 9S van de beschuldigden opgesteld. Zij
worden beschuldigd van actieve voorbereiding van re-
volutie.
Het is wel gewenst, dat men in Nederland weet, wie

de openbare aanklager, die zijn aanklacht natuurlijk
op instigatie en met medeweten van de regering in-
dient, is. Het is Oswald Pirow.
Tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika hoorde ik van

hem, toen ik de zendingspost Masana in Oost- Trans-
vaal bezocht. Pirow had zijn kwekerijen van bananen
en ananas vlak in de buurt van Masana. Men vertelde
!TIij, dat de politieke rol van Pirow uitgespeeld was,
om'dat hij in de oorlogsjaren een volslagen bewonde-
raar en volgeling van Hitler is geweest. Meer wist ik
niet van Pirow. Maar nu duikt zijn naam weer op. Hij
is in het hoogverraad proces de openbare aanklager.
Voor de oorlog is hij tweemaal minister geweest:

minister van justitie en minister van defensie. Als mi-
nister van justitie slaagde hij er in, zich de bevoegd-
heid te doen toekennen, meetings te verbieden en on-
gewenste personen van het ene gebied van de Unie
naar het andere zonder vorm van proces te transpor-
teren. In de dertiger jaren bezocht hij Duitsland twee
maal en op zijn Europese reizen zoch hij contact met
de grote leiders van fascisme en nationaal-socialisme.
In zijn geschrift "Nuwe Orde vil' Suid Afrika" ver-
klaart hij zich solidair met het nationaal-socialisme.
Dat boekje werd in 1940-1941 zeven maal herdrukt.
In zijn blad "Die Nuwe Orde" propageerde hij de na-
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tionaal-socialistische beginselen. Over zijn ontmoeting
met Hitler schrijvende - N.B. in 1946 - zegt Pi
row: "Het was de taal, de philosophie van de twintig-
ste eeuw, de eeuw der revolutie. Toen wij een paar
uur later vertrokken, zei ik tot mijn vrienden: hij is
de grootste man van zijn tijd, misschien wel de grootste
van de laatste duizend jaar! Dat is nog altijd mijn
overtuiging." Op dezelfde wijze karakteriseert hij
Mussolini als één van de grootste mannen van zijn tijd:
"Hij introduceerde de revolutie van de twintigste
eeuwen latere generaties zullen er hem om vereren."

Toen de Sowjettroepen op Berlijn aanrukten en het
einde van Hitler kwam, schreef Pirow: "Adol! Hitler
is gevallen in de voorhoede gevechten tegen het bolsje-
wisme, hij wa5 de grootste man van zijn tijd en één
van de grootsten van alle tijden". Toen Goering en zijn
vrienden te Neurenberg werden geëxecuteerd, ver-
scheen het blad van Pirow met een speciale editie. De
gehele voorpagina was aan de geëxecuteerden gewijd,
met als kop: "Ter herinnering aan de martelaren van
Neurenberg". Al de namen van de "martelaren"
werden met grote letters en met een rouwrand er om
heen afgedrukt. Nog na de oorlog waagde Pirow het
te schrijven: "Ik ben er zeker van dat als alle Joden
van de aardbodem verdwenen, de wereld als geheel
een betere wereld zou zijn".

In het nationaal-socialistisch pamflet "Nuwe Orde
vir Suid Afrika" wordt elke vorm van democratie af-
gewezen en elke gelijkstelling van blanken en niet-
blanken veroordeeld. Aan de Joden wordt de toegang
tot Zuid-Afrika ontzegd. Een verplichte arbeidsdienst
voor niet-blanken wordt door Pirow voorgestaan. In
1947 ontzag Pirow zich niet te adviseren, in de strijd
voor apartheid zo nodig geweld te gebruiken. Ook
riep hij het Westen op tot een aanval op de Sow-
jet-Unie.

Deze Pirow nu is de man, die uitverkoren werd om
als openbaar aanklager in het hoogverraad proces te
fungeren.

Ik zal heus niet beweren, dat geen van de beschul-
digden zich nooit eens te buiten is gegaan aan extreme
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taal. Ik ben er zelfs vrij zeker van, dat er wel eens een
plan zal zijn ontworpen, dat voor de regering onaan-
vaardbaar is. In wezen echter worden de 95 aange-
klaagd van hoogverraad, omdat zij de inzichten aan-
vaarden, die bij ons in het Westen gemeengoed zijn,
en die men terug kan vinden in "De Verklaring van
de rechten van de mens." Dit hoogverraadproces is
niets anders dan een onderdeel van de grote strijd van
de Zuid-Afrikaanse regering voor de apartheid. Zij
wil de strijders tegen de apartheid treffen en buiten
gevecht stellen.

Wat verwacht men van dit proces?
Toen op de vergadering van het 50uth African In-

stitute of Race Relations in 1958 de voorzitter een be-
roep deed op allen, die van goede wille zijn en daarom
geen overheersing wensen, noch van de blanken over
de zwarten, noch van de zwarten over de blanken, was
het antwoord van één der voormannen der Naturellen,
dat de apostelen der welwillendheid in Johannesburg
van hoogverraad worden beschuldigd en dat men
bij zulk falen van de menselijke verhoudingen in de
golven van misdadigheid, de opstootjes en vechtpar-
tijen de voorboden der revolutie moet zien . . . de
enige mogelijkheid voor de Naturellen om zich van
hun juk te bevrijden ... Zo'n uitlating is natuurlijk
voor vele Afrikaners het bewijs van de noodzakelijk-
heid van het hoogverraadproces, immers een aanwij-
zing van de gegrondheid van de vrees voor een revo-
lutie. Anderen echter betwijfelen juist vanwege zo'n
uitlating, of men wel verstandig heeft gedaan met het
op gang brengen van dit monsterproces. De felle na-
tionalisten menen, dat het proces zal laten zien, hoe
groot de gevaren zijn, die Zuid-Afrika van de kant
der niet-blanken bedreigen. Deskundigen echter, die
het proces nauwkeurig gevolgd hebben, noemen het nu
reeds een fiasco van de ergste soort en de beste propa-
ganda voor de verzetsbeweging der niet-blanken. De
invloed van twee beschuldigden, beiden vooraanstaan-
de leiders van de verzetsbeweging, Chief Luthuli, de
voorzitter van het African National Congress en Prof.
Mathews, professor aan de universiteit van de niet-
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blanken in Fort Hare, is in elk geval de laatste twee
jaar niet kleiner maar groter geworden. Hun namen
zijn in Zuid-Afrika zo langzamerhand symbolen ge-
worden.

Zeer verheugend is het, dat SABRA - het Suid
Afrikaanse Buro vil' Rasse Aangeleenthede - een or-
ganisatie, die tot voor kort als een bolwerk van de re-
gering beschouwd werd in tegenstelling tot het reeds
genoemde South African Institute of Race Relations,
zich op een geheel ongedachte wijze met het Naturel-
lenvraagstuk heeft bezig gehouden. Dat wil zeggen,
dat de conferentie van Sabra, kort geleden in Stellen-
bosch gehouden, blijk heeft gegeven van een groeiend
gevoel van verantwoordelijkheid en een besef van rea-
liteit bij de blanken.
Prof Bruwer zei op deze conferentie, dat het frus-

treren van een volk slechts tot ellende kan leiden en
dat men er van uit moet gaan, dat alle mensen in aan-
leg dezelfde mogelijkheden hebben. Hij zei ook, dat
men er mee moet ophouden van rassen te spreken.
Wat Zuid-Afrika kent is een bevolkingsvraagstuk.

Dr. Geyer, die tot voorzitter van SABRA gekozen
werd, bezwoer de pers in Zuid-Afrika op te houden
met onevenwichtige en oppervlakkige beschuldigin-
gen, die de verhoudingen tussen blanken en niet-blan-
ken slechts kunnen schaden.
Dezelfde Dr. Geyer heeft bij de laatste viering van

Geloftedag gezegd, dat het voorbeeld van Ghana
steeds meer invloed uitoefent, ook in Zuid-Afrika en
dat er een tijd zal komen, waarin de Naturellen vol-
ledige politieke rechten zullen bezitten.
Dr. Geyer raakte de wereldsituatie heel even aan

als achtergrond van de problemen in Zuid-Afrika.
Daarmee stelt hij een vraagstuk aan de orde, dat voor
de toekomst van Zuid-Afrika van beslissende beteke-
nis is: het rassenvraagstuk in Zuid-Afrika is niet uit-
sluitend een aangelegenheid van Zuid-Afrika, het is een
vraagstuk, dat heel de wereld raakt, in elk geval heel
Afrika en India.
Het. verrassende van de conferentie van SABRA is
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geweest, dat men besloot tot het samenroepen van een
conferentie in 1959, een conferentie van blanken en
niet-blanken.
Men vertelt, dat Verwoerd zijn lidmaatschap van

SABRA heeft opgezegd. We kunnen in het midden là-
ten, of dit inderdaad het geval is. Zeker is, dat zo'n
conferentie met niet-blanke leiders Verwoerd niet zint.
Verwoerd wil voorschrijven, niet overleggen. Hij
werkt het apartheidsbeleid uit volgens een dogmatisch
schema, waarbij gevoelens van menselijkheid weinig of
geen kans krijgen. Er komt dan ook tegen het besluit
tot deze conferentie verzet. Een bekend. senator wil
wel een conferentie met niet-blanken, maar dan niet
met de intellectuele leiders van de niet-blanken, maar
met de stamhoofden, dus niet met de mensen van het
African National Congress, maar met de dragers van
de oude stamtradities.
Professor duPlessis heeft hierop gereageerd. Hij

acht het een zegen, dat SABRA gebroken heeft met het
blanke "baasskap" en dat het de regering nu eens niet
alleen maar geprezen heeft. Dat overleg met stamover-
heden noemt du PIessis "a typical Verwoerdian ap-
proach". Die stamhoofden mogen eerbiedwaardige lie:'
den zijn, representatief voor de nieuwe tijd zijn ze niet.
Toen du PIessis in nog weer een ander artikel over

het schuldig geweten van de blanken sprak, kwam
Verwoerd zelf naar voren. Hij verdedigde het apart-
heidsbeleid van de regering en noemde de beschou-
wing van Professor du Piessis schadelijk en onverant-
woord.
Zo is er allerlei in beweging in Zuid-Afrika.
De bisschoppen van de Anglicaanse Kerk, vooral

die van Kaapstad en ]ohannesburg, gaan voort met hun
verzet tegen de apartheidspolitiek. Van de Katholieke
Kerk geldt hetzelfde. Op verschillende zendingster-
reinen is de apartheid zowel principieel als practisch
overwonnen. Alan Paton blijft aan de kleine liberale
partij leiding geven. Naar hem wordt meer gelüisterd
dan naar de Anglicaansche en Roomse bisschoppen.
AElIl Paton heeft nu eenmaal blijk gegeven, zeer we-
zenlijk: met Zuid-Afrika en dus ook met de Afrikaners
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- de Boeren - verbonden te zijn. Mannen als Prof.
Keet en Prof. Marais zijn al jaren bezig de gewetens
wakker te roepen. In Potchefstroom komen de vragen
vanwege de artikelen van Prof. du PIessis al meer aan
de orde. De Gereformeerde Oecumenische Synode die
het vorige jaar in Zuid-Afrika vergaderde, heeft toch
wel enige betekenis gehad hoe slap haar uitspraken
ook waren vanwege hun vaagheid.

Van: niet minder grote invloed is uit de aard der
zaak wat er niet zozeer in Zuid-Afrika als wel in Af-
rika gaande is. De Zuidafrikaanse nationalisten kunnen
niet volhouden doof te zijn voor de kloppen op hun
deur.

De Kiewiet zegt terecht in zijn "The anatomy of
South Africa", dat geen enkel volk een eiland is. En
wanneer hij schrijft: "History supports the view that
no society can insulate itself against the life and expe-
rience of its neighbors. Every inhabitant of the Gold
Coast who casts a free ballot, every native of the Con-
go who drives a locomotive, every native of Uganda
or Tanganyika who independently selis cotton or cof-
fee in the world market, every native worker in a
Northern Rhodesian copper mine who strikes against
his company, becomes unconsciously and remotely a
critic of South Africa's racial policies, establishing con-
tradictions and alternatives which all the world may
observe and whieh na frontier patrol can prevent from
entering into the minds of South Afriea's native po-
pulation", dan had hij dat ook kunnen schrijven, den-
kende aan de nationalisten van Zuid-Afrika. Ook zij
horen de kloppen op de deur, al heeft Stuart Cloete,
die heel wat romans over Zuid-Afrika geschreven
heeft, toch nog altijd voor een groot deel gelijk, wan-
neer hij zegt, dat de Unie de springbok in haar wapen
maar liever moet vervangen door een struisvogel. Vele
Afrikaners weten niets en willen niets weten van de
veranderingen, die zich de laatste tien jaar in het zwar-
te werelddeel voltrokken hebben. De regering weet
er natuurlijk wel van. Zij gaat echter keihard verder
op de eenmaal ingeslagen weg van de apartheidspoli-
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tiek.
Er worden in Zuid-Afrika heel wat gewetens wak-

ker geschud en er komt bij velen steeds meer onzeker-
heid. Toch is de kans nog altijd heel groot, dat er een
tegenstelling ontstaat tussen Zuid-Afrika en de rest
van Afrika en dat deze tegenstelling uitgroeit tot een
gewelddadig conflict.

In het voorjaar van 1958 werd te Accra de Pan-Af-
rikaanse conferentie gehouden. Daar kwamen de afge-
vaardigden van de onafhankelijke staten in Afrika
bijeen, leden van de regeringen van deze staten. Zuid-
Afrika was ook uitgenodigd, maar nam de uitnodi-
ging niet aan. Een van de ministers van Ghana zei op
deze conferentie, dat, als de Unie van Zuid-Afrika
haar gedrag tegen de Naturellen niet binnen vijf jaar
zou wijzigen "we shall be JO/'ced ta help aur brathers
there".

In december 1958 is in Accra weer een conferentie
gehouden, wat ruimer van opzet en minder officieel.
Er waren niet uitsluitend vertegenwoordigers van de
regeringen, maar ook van de verschillende politieke
partijen en vakverenigingen. Van de negen onafhan-
kelijke staten van Afrika waren er acht vertegenwoor-
digd: Ghana, Guinea, Ethiopië,Liberia, Tunesië, Ma-
rokko, Libië en de Verenigde Arabische Republiek.
Met algemene stemmen werd een resolutie aangeno-
men, die aandringt op economische sancties tegen de
Unie van Zuid-Afrika, boycot :van Zuid-Afrikaanse
goederen, arbeidsboycot en het verbreken of afzien van
diplomatieke betrekkingen met de Unie als protest
tegen haar apartheidsbeleid. Er waren 200 delegaties,
die 60 politieke partijen en vakverenigingen uit 25
landen vertegenwoordigden.

Men kan natuurlijk en gedeeltelijk met recht be-
weren, dat deze besluiten practisch nog niet veel bete-
kenen en weinig zullen uitwerken. We leven echter
snel. Het gebeuren in de Belgische Congo is een teken
aan de wand. De geschiedenis van Afrika voltrekt zich
in deze jaren met dynamische kracht.

Op het ogenblik worden er tranen 111 en om Zuid-
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Afrika geschreid. Vanwege het onrecht door mensen
mensen aangedaan. Vanwege de dominatie van de
blanken en de discriminatie van de niet-blanken.
Indien het niet lukt om de lijn Malan-Strijdom- Ver-

woerd om te buigen - ondanks alles wat er in Zuid-
Afrika gaande is aan discussie en bezinning, ziet het
er niet naar uit dat het lukken zal - zullen er in de
nabije toekomst niet alleen tranen maar zal er ook
bloed worden gestort. Dan komt de periode van het
gewelddadig verzet. Dat verzet zal met nog groter
geweld worden neergeslagen . . . éénmaal . . . twee
maal .. drie maal .. maar er komt een ogenblik, dat de
blanken het zullen verliezen en hun de rekening zal
worden gepresenteerd.
Is er nog een andere mogelijkheid?
Luthuli, .de leider van de verzetsbeweging der zwar-

ten, die gewelddadige revolutie afwijst, zei tegen mij,
toen ik hem bezocht: "Het gevaar is groot, dat, als de
blanken bekeerd zullen zijn tot de liefde, ze te laat
tot de ontdekking zullen komen, dat de zwarten al-
leen nog màar kunnen haten".
Intussen heeft Nederland zich in de politieke com-

missie van de Verenigde Naties, toen een resolutie
werd voorgesteld, waarin er op aangedrongen werd,
dat alle landen hun verplichtingen ten opzichte van de
mensenrechten zouden nakomen, en tegelijkertijd spijt
werd uitgedrukt over het feit, dat Zuid-Afrika op
vroegere uitspraken in deze geest niet had gereageerd,
zich van stemming onthouden.
Met de zakelijke mededeling van dit trieste feit wil

ik dit artikel besluiten. Ik wil er alleen nog aan toe-
voegen, dat naar mijn overtuiging, ons land in dit op-
zicht volkomen te kort schiet. Juist omdat het door
historische banden met de Unie van Zuid-Afrika meer
dan welk land ook verbonden is.
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Margrit de SabLonière

DE NEGER EN ZIJN LITTERATUUR 1

De litteratuur van de Neger behoort tot de meest
fascinerende in de hedendaagse wereldlitteratuur. Zij
is geladen van spanningen en vol leven en beweging:
bewegingen die parallel lopen en elkander tegenstrij-
dig zijn, die elkander oversnijden en doorkruisen. Men
zou haar bovendien momenteel en voor zolang het
duurt - en het is de grootste bekoring ervan maar nie-
mand kan voorspellen hoe en in welk tempo het we-
reldbestel zich zal ontwikkelen - rie-dimensioD-ilalJ
kunnen noemen.
In de eerste plaats kan men de ontwikkeling volgen

in historisch perspectief, van de - bij de Neger sterk
ontwikkelde - mondelinge overlevering tot de meest
geavanceerde litteratuur, proza en poëzie. In de twee-
de plaats zijn de onderwerpen waarmee de Neger-
litteratuur zich bezig houdt zeer uiteenlopend en veel-
zijdig. De oorzaken hiervan zijn vele. Het geografisch
gebied waarin de Negers leven, Amerika, Afrika en
tussenliggende gebieden, is enorm groot. De natuur-
lijke, sociale en economische levensomstandigheden lo-
pen ver uiteen, daarbij komen meer of minder invloed-
rijke factoren van politieke of rasdiscriminerende aard.
Er zijn Negers, die ergens in een achterland van Af-

rika nog zijn opgenomen in de vertrouwde traditio-
nele levenssfeer, in een nog vrijwel ongerepte natuur
- met alle gevaren en psychische invloeden daarvan
- en met gebrekkige communicatiemiddelen.
Er zijn Negers die volstrekt bewust leven en vast-

besloten streven naar een gemeenschappelijk doel:
Ghana; er er zijn er die in de afbraak zitten van een
door het westen volkomen onderschatte cultuur (Ke-
nya, met de Kikuyu en Masai). Er zijn er in wie het
poëtisch element gedoofd wordt of gedood, in psy-
chische onderdrukking en nimmer aflatende discrimi-
natie (Zuid-Afrika, en dit geldt in zekere mate ook
wel degelijk voor Amerika). Er zijn Negers die in
groepsverband het typisch "Negerse", - wat wat
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Sartre noemt hun Négritude en dat stellig samenhangt
met de cultus van de innerlijke kracht der Afrikaanse
Negers -, met alle traditionele uitingen daarvan we-
ten te handhaven en stimuleren (Zuid-Afrika, Bahia
en Récife) en er zijn er die, in dezelfde levenssfeer ver-
toevend en op hetzelfde vlak levend als de westerse
litteraire upper-ten zich daarmee wensen te assimi-
leren, nl. wanneer zij zich niet meer bewust zijn van
eigen Négritude of die verwerpen, of wel, met in-
achtneming van een zekere afstand - de bewust er-
kende of wel gecultiveerde Négritude - op basis van
gelijkwaardigheid daar creatieve expansie vinden. (Sen-
ghor, Césaire, de Diop's).
Tussen deze Negers bestaan sterk gevarieerde span-

ningen. Het zal in verband met de levensomstandig-
heden waarin zij zich bevinden veelal van de structuur
van hun persoonlijkheid afhangen of in hun werk het
litteraire element (ev. tijdelijk) kan blijven domineren.
Boeken als Pagan Spain van Richard Wright over het
in meerdere opzichten dictatoriale Spanje, of Facing
Mount Kcnya van Jomo Kenyatta hebben zeker in
meerdere mate litteraire kwaliteiten maar overwegin-
gen of impulsen van humanitaire aard voeren de bo-
ventoon.
Gezien de bewegelijkheid, met de sterke sociale en

economische spanningen, van de huidige levenssfeer
der Negers beweegt ook hun litteraire activiteit zich
in vele gevallen buiten het vrij scherp afgebakende ge-
bied waaronder men in het westen "litteratuur" ver-
staat. Veel van wat buiten dit strikt begrensde gebied
ligt maakt een inherent deel uit van de litteratuur van
de Neger en zal ook door de blanke als zodanig moe-
ten worden aanvaard.
En dan, in de derde plaats, doet zich het merkwaar-

dig verschijnsel voor - en wat men dus de derde
imensie zou kunnen noemen - dat in de jaren waar-
in wij nu leven, met het toenemen en doordringen der
communicatiemiddelen, tegelijkertijd op schrift gestel-
de uitingen tot ons komen van Negers die nog zeer
weinig contact hebben met de beschaving van het wes-
ten en de publicaties van de meest geavanceerde litte-
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raire figuren. Heel het historisch perspectief ziet men
op het ogenblik niet alleen in de diepte maar ook,
naast elkaar in het heden. En tussen de uitersten van
begin en einde (heden) vinden wij dan de meest uit-
eenlopende variaties, met o.a. de sterke onafhanke-
lijke figuur van de Nigeriaan Amos Tutuola, de litte-
rair veel zwakkere, in de greep van het leven worste-
lende Peter Abrahams, de uit de koloniale sfeer weer
opverende Ferdinand Oyono en de na een gelukkige
jeugd toch verwesterde Camara Laye.

Ook komt het voor dat uitersten elkander weer ra-
ken. Zoals men weet hebben de Afrikaanse Negers een
vooroudercultus. Deze werd opgebouwd op de logische
"Negerse" gedachtengang dat God (zij geloven van
ouds her in een Schepper van alle dingen) zich wel
op aarde kan vertonen maar dat de mens aan de aarde
gebonden blijft, zodat zijn ziel dus na de dood op
aarde blijft vertoeven, ergens, men weet niet waar ...

Een zeer oud - maar zich hoogstwaarschijnlijk nog
(1958) hier en daar zich handhavend begrafenislied
(opgetekend van de Akan) luidt:

Jij snelle vogel, laat mijn vader weten
Laat mijn vader weten, waar hij mij achterliet.
Jij snelle vogel laat mijn vader weten
Dat hij mij aan de andere zijde liet
Van de Rivier. (in het leven dus)2

Van de "moderne" dichter Birage Diop, dierenarts
in Haute-Volta, is in dit nummer opgenomen het cor-
responderende Souffles (Ademtochten).

De Afrikaanse schrijvers. Niemand kan zeggen hoe
degenen, die nu, en meestal hoogst poëtische, verhalen
of gedichten in de oude traditionele levenssfeer schrij-
ven, zich zullen ontwikkelen en of zij, zich wijzigend,
zich toch als persoonlijkheden zullen kunnen hand-
haven. Dit geldt zowel voor deze schrijvers individu-
eel als voor de bevolkingsgroepen waaruit zij afkom-
stig zijn. In het bijzonder de snelle industrialisatie
maakt een contact met het westen en de westerse le-
vensopvattingen in min of meet sterke mate onont-
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koombaar en de reactie daarop zal van uiteenlopende
aar zijn. Zo zal bij stammen die tot dusverre het aan-
nemen van "geld" voor eerste levensbehoeften als bene-
den hun waardigheid beschouwen en het afstaan ervan
iets vanzelfsprekends, of wel een onvoorstelbaar wre-
de breuk tussen de oudere en jongere generaties, of wel
een mogelijke ontreddering ten opzichte van de felle
op geldbeluste westerse concurrentie ontstaan. Het is
daarom goed te begrijpen dat een Amerikaanse Neger
als Richard Wright, voor wie de oude Afrikaanse cul-
tuur abracadabra is, bang is, dat zij dupe zullen wor-
den. Het is die bezorgdheid en angst - met wel een
tekort aan kennis van het wezen en geestelijk niveau
der oude culturen - welke, teveel, hun invloed hebben
doen gelden op Wright's boek over de Goudkust Blaek
Power (sindsdien Ghana, Wright was er in '53). Een fi-
guur als Amos Tutuola bewijst het tegendeel. Hij is ech-
ter een op zichzelf staande figuur en het valt moeilijk te
voorspellen in hoeverre hij voor een groep representatief
zou kunnen zijn. De tot dusverre verschenen boeken
van Amos Tutuola, The Palmwine Drinkard, My life
in the bush of ghosts, Simbi and the satyr of the dark
jungle en The brave Afriean huntress ademen geheel de
sfeer van Nigerië, 't gedeelte van Afrika waarin de krach-
ten, variërend van zielskracht tot toverkracht, orakel
en helderziendheid, in de somtijds gruwelijk machtige
natuur een zo grote rol speelden. Het Negerverhaal,
in de aloude overlevering, vervulde een eigen functie
in het dagelijks leven, een functie, die een zekere prak-
tische waarde kreeg in de mond van de meest in schel-
pengeld betaalde, met een formidabel geheugen begif-
tigde barden, de zg. "griot's".

In zijn eerste boek houdt Amos Tutuola zich geheel
aan de Negerse verteltrant, eindeloos voortkabbelend,
zij het dat zijn simpele proza van een obsederende
kracht is. Maar hij is niet meer de man die in deze we-
reld is opgenomen. Het is zijn eigen levenssfeer maar
hij leeft er in als een vrij mens, en een spelelement, te-
zamen met zijn ongewone humor, stempelen hem reeds
op de eerste bladzijde van zijn eerste boek, waarin hij
zijn palmwijndrinker op fantastische wijze aan die
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drank verslaafd doet zijn, tot een geboren "schrijver".
De beperking en de compositie van zijn tweede en der-
de boek bewijzen dat Amos Tutuola in zijn Nigerië
heel goed op de hoogte is van de westerse litteratuur
en dat hij ervan geleerd heeft. Maar dat is ook al.
Schijnbaar onberoerd gaat hij zijn weg en vervolmaakt
hij zijn werk. Hij is geen "dupe". En hij zal het nooit
worden. Hij weet wat er in de wereld te koop is, in de
westerse wereld. En daar geeft hij dat westen blijk van
met één enkel beeld. In My Life in the bush of ghosts
laat een oude vrouw, de hoofdpersoon in de palm
van haar hand kijken en deze ziet als door toverkracht
zijn dorp, zijn vader en zijn moeder enz.; hij noemde
haar: The television-handed lady.
Voor wat Amerika betreft, kan men de schrijvende

Negers (sommigen wonen, evenals een aantal Afrikanen
te Parijs) indelen in drie stromingen. Zij zijn allen nako-
melingen van de uit Afrika geïmporteerde slaven en
hebben zich onder druk in een samenleving van blanken
moeten handhaven. Het spreekt vanzelf dat zij daar
psychisch verschillend op hebben gereageerd, temeer
daar velen van hen kleurlingen (dat wil dus zeggen
gekleurden met ergens in hun stamboom blank bloed),
mulatten, zijn. De eerste groep bestaat uit schrijvers
die, levens in het geestelijk klimaat van het westen
en deel uitmakend van de hoogst ontwikkelde bevol-
kingsgroepen (in wereld verband) van mening zijn dat
zij in voor hen vanzelfsprekende gelijkwaardigheid
zich daarmee zullen assimileren en dat men dus op
den duur niet meer zal kunnen spreken van Negerli-
teratuur. Een der voormannen van deze groep is Ri-
chard Wright - wonend te Parijs in de onmiddellijke
omgeving van Sartre. Hij voert aan dat het werk van
Alexandre Dumas, wiens grootmoeder een Negerin
was, zich in niets heeft onderscheiden van de toema-
lige litteratuur van het westen, in het bijzonder wat
de keuze van zijn onderwerpen betreft. Wright zelf as-
simileert zich echter bepaald niet, hoewel hij zich daar-
van misschien niet bewust is. Een voorbeeld van een
wel zich assimilerende Negerschrijver is de te Parijs
verblijvende Amerikaan James Baldwin, bij wie dit
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echter meer een kwestie is van een individuele persoon-
lijkheidstructuur.
De tweede groep is die van de Negers die zich

trots en zelfbewust afkeren van de blanken en aan-
dringen op gelijkwaardige apartheid. Deze groep is be-
trekkelijk klein en heeft als ongenoemde leidster de
anthropologe-schrijfster Zora Neale Hurston. Zij is een
leerlinge van Boas en doet veel om de oude Neger-
cultuur - in Amerika - nieuw leven in te blazen.
Dat zich dit bij bepaalde groepen in een soort natuur-
lijk proces kan voltrekken, bewijzen de Negers in Ba-
hia en Récife die na een driehonderdjarige scheiding
van het moederland Afrika de oude Afrkaanse cultuur
- in hun enclave temidden van blanken - weer zeer
intens beleven. Deze groep is echter onontwikkeld.
Tot de derde, zeer kleine groep zou ik Langston

Hughes willen rekenen. De minst actief strijdbare groep
is dat, van mensen die het leven nemen zoals het komt,
maar met een zekere onverzettelijkheid handhaven.
Hughes kan men, geloof ik, het best vergelijken met de
Afrikaanse Amos Tutuola. Hughes aanvaardt zijn
Neger-zijn. Hij voelt er zich in thuis als een slak in
zijn huis en is in staat de rasdiscriminatie bij tijden
naast zich neer te leggen. Niet onberoerd:

"When you see me laughing
I'm laughing tot keep from crying",

maar gezegend met een lakonieke humor - daarvan
getuigen zijn verhalen over ,Simple", die hem in staat
stelt accenten te verleggen en gemakkelijker een even-
wicht te hervinden.
Hughes' kleine verhaal The swcct flypapcr of [ifc

met de levensechte foto's van Roy de Carava, is een
der roerendste getuigenissen van levensaanvaarding
ooit geschreven. Maar de groepen van Langston Hu-
ghes en Tutuola zouden zich niet kunnen handhaven
als er geen Negers waren als Richard Wright - om
in dit kortbestek slechts enkele namen te noemen.
De Negers hebben bewezen een zeer vitaal ras te

zijn. Hoe hun litteratuur zich op den duur zal ont-
wikkelen valt niet te voorspellen want het hangt sa-
men met de ontwikkelingen binnen het wereldbestel.
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De enorme verschillen tussen de ontelbare groepen op
velerlei gebied vormen natuurlijk een der voornaamste
redenen, waarom zij zo bewegelijk is en zo boeiend.
Het krachtige en volstrekt eigen geluid van de voor-
naamste hedendaagse Neger-dichters waarborgt de
stroom van vitaliteit, welke de Negers voor het heden
en de toekomst in de wereldlitteratuur inbrengen.

1 Met opzet werd in de titel geen gebruik gemalakt van de meer
geijkte term Negerlitteratuur, omdat het litteraire element dan een
zekere nadruk krijgt die, althans momenteel, in de litteratuur van
de Negers niet geheel en al gerechtvaardigd lijkt.
2 L. R. Meyerowitz: The Sacred State of the Akan.
a Faber and Faber, London. Van Simbi and the satyr of the dilrk
jungle verschijnt in dit najaar een Nederlandse uitgave in vert.
M. de S. bij de N.V.U.M. "De Tijdstroom" te Lochem.
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ADEMTOCHTEN
Luister nog vaker
naar de dingen dan naar de wezens.
De stem van het vuur is hoorbaar,
hoor de stem van het water,
beluister in de wind
het snikken van de struik.
Dat is de adem van de voorouders ...

Zij die dood zijn, zijn nimmer heengegaan,
ze zijn in de schaduw die vervluchtigt
en in de schaduw die zich verdicht,
de doden zijn niet onder de aarde:
ze zijn in de boom die siddert,
ze zijn in het bos dat zucht,
ze zijn in het water dat stroomt,
ZP. zijn in het water dat slaapt,
ze zijn in de hut en onder de mensen:
de doden zijn niet dood.

Luister nog vaker
naar de dingen dan naar de wezens.
De stem van het vuur is hoorbaar,
hoor de stem van het water,
beluister in de wind
het snikken van de struik.
Dat is de adem van de voorouders ...
de adem der dode voorouders,
die niet zijn heengegaan,
die niet onder de aarde zijn,
die niet dood zijn.

Zij die dood zijn, zijn nimmer heengegaan,
ze zijn in de borst van de vrouw,
ze zijn in de kreet van het kind
en in de spaander die vlam vat.
de doden zijn niet onder de aarde,
ze zijn in het vuur dat dooft,
ze zijn in de kruiden die treuren,
ze zijn in de rots die steunt,
de doden zijn niet dood.
ze zijn in het woud, ze zijn in de woning:
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Luister nog vaker
naar de dingen dan naar de wezens.
De stem van het vuur is hoorbaar,
beluister de stem van het water,
beluister in de wind
het snikken van de struik.
Dat is de adem van de voorouders ...

(voor Ch. Cassagne)
Birage Diop (Leurres. . et lueurs)

Vert. Margrit de Sablonière
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ZWARTE VROUW

Naakte vrouw, zwarte vrouw
Gehuld in je kleur die leven, je gestalte die schoonheid

is!
Ik ben groot geworden in je schaduw, de zachtheid
van je handen bond mij een blinddoek voor de ogen.

En zie, op het hoogtij van zomer en zonnedag, ontdek
ik in jou het beloofde land hoog op een hoge zondoor-

zengde heuvel
En je schoonheid treft mij rechtstreeks in het hart met

de bliksemsnelheid van de adelaar.

Naakte vrouw, geheimzinnige vrouw!
Rijpe vrucht, zo stevig van vruchtvlees, duistere ver-
rukking van de donkere wijn, mond die mijn

mond lyrisch maakt.
Savanne met je straffe horizonten, savanne die siddert

onder het vurig minnekozen van de oostenwind
Gebeeldhouwde tam-tam, vibrerende tam-tam, die

gromt onder de vingers van de Overwinnaar
Je lage contre-alto stem is het geestelijke lied van de

Geliefde.

Naakte vrouw, geheimzinnige vrouw!
Olie door geen ademtocht gerimpeld, verstilde olie op
de flanken van de athleet, op de flanken van de prin-

sen van de Mali
Gazelle die van de hemelen zijt, de parelen zijn ster-

ren op de nacht van uwe huid
Geneugten van 't gevatte woordenspel, de weerschijn
van het rode goud op je huid die schijnt te golven

als gevlamde zijde.
In de donkere beschutting van je haren wordt mijn be-
nauwenis verlicht door de nabije zonnen van je ogen.
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Naakte vrouw, zwarte vrouw!
Ik bezing je schoonheid die voorbijgaat, gestalte die

ik vastleg in de eeuwigheid
Voordat het jaloerse noodlot je tot stof doet weder-

keren om de wortels van het leven te voeden.

Léopold Sédar Senghor (Chants d'Ombre)
geb. 9 october 1906, Senegal.

Vert. Margrit de Sablonière
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HET LIED VAN HET WATER
(Aanhef-fragment)

Als er geen water was, was er geen leven,
geen boter meer in de karnton,
geen kookpotten meer op het vuur te vinden,
geen groen meer op veld en in wildernis,
geen erven meer met hutten, geen steden,
geen ouders meer, en dus geen enkel kind!

Het water is een heel grote bak vol,
Je kunt putten en ze raakt niet uitgeput;
o jij die onze rijst doet rijpen,
o jij waarmee men onze doden wast,
o jij waarvan de kudden drinken,
Voordat ze naar de weiden gaan.

Herderszang laagland Nigeria
Medegedeeld door G. Vieillard.

Vert. Margrit de Sablonière

OFFERLlED

Geesten van het Woud, spoken van de nacht
die gedurende de lichte dag
als de vleermuis die het bloed zuigt van de mensen
blijft vastgehaakt aan der spelonken gladde wand
achter het groene mos, achter de witte wanden
zeg ons, wie heeft hen gezien, de spoken van de nacht
zeg ons, wie heeft hen gezien.

Vert. Margrit de Sablonière

Uit: No ir d'Ivoire-Ed. HOA-QUI, Paris
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LIED VAN VERBONDENHEID

In jou komt de laatste weerom tot de eerste
De eerste komt tot de laatste weer
En jouw adem die niet sterft verenigt hen allen
In een gemeenschappelijk accoord
Jouw ademt bindt hen samen zonder ooit het moe te

worden
Hij vormt daarvan een eenheid, die nooit een einde

neemt
Alle kinderen die geboren zullen worden, zonen van

ons ras
Zullen ook jouw kinderen zijn, 0 vader
Zoals in het heden ik een kind van je ben
De efirfi wordt groter, immer groter
Aan zijn knoestige stam ontbotten de takken
De een na de ander ombotten zij daar
Ze worden groot maar blijven altijd efirfira
In jou komt de laatste weerom tot de eerste
De eerste komt tot de laatste weer.

Uit: Noir d'lvoire-Ed. HOA-QUI, Paris

Vert. Margrit de Sablonière
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TE GAST BIJ DE LEEUWEN
Overgenomen uit "Kongo met het blote oog" van Karel Jonckheere,
dat zojuist bij ]. M. Meulenhoff te Amsterdam is verschenen.

Per telefoon werden onze hutten in het Rwindi-
park besproken. Vóór het noenmaal in het als restau-
rant gemoedelijk ingerichte pleisterpaviljoen, betrek-
ken we een paar minuten onze schuilplaats. Het is de
eerste maal dat ik in een negerhut zal slapen; ik zal
er niet van sterven. Als we binnentreden stellen we
vast, dat de hut alleen maar hut is langs de buitenkant,
met strooien koepeldak en lemen muren. Omwille van
de harmonie met de traditionele bouwtrant uit het
gewest.
In onze rondavel steekt een kloeke houten deur,

die op slot kan en binnenin wordt het een leuk hotel-
kamertje met kleerkast, gespreid bed, stromend water
en electrisch licht. Deze verstandige oplossing weze
hoog geprezen. Sedert het steentijdperk strijdt de mens
tegen het kamperen maar niet iedereen schijnt het
te weten. Hier wil ik wonen. Als Bouchet1 wil. Want
we delen de hut, die uit twee woonstellen bestaat.
Op mijn bed gezeten maken we ons jachtplan op.

Allereerst eten. Nadien krijgen we een godganse namid-
dag voor een omrit door het park met een inlandse gids.
Olifanten en. buffels, hyena's en antilopen gewaar-
borgd. Vanavond mogen we luisteren naar de leeuwen.
Morgenochtend tegen vier uur "leeuw". Nadien ont-
bijt en naar het Eduard-meer voor vogels en vissen.
Morgenavond terug in Kisenyi, als 't wel gaat. Het
klinkt als een programma van één of andere toeristen-
bond met dit verschil dat we het zelf mochten opma-
ken.

Zo ver hebben we het gebracht dat we een vrij goed
Frans sprekende gids meekrijgen, zodat ik alle berich-
ten uit de eerste hand zal vernemen. Deze avond mo-
gen we ten huize van conservator Hubert doorbrengen.
Het is drie uur als we de piste intrekken met onze

eigen wagen. De gids in korte blauw linnen broek en
gemilitariseerde tuniek, rode fez op de krullebol, gaat
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vooraan zitten op de gloeiend hete motorkap. Hij heeft
het beter dan de jachthonden in Vlaanderen, die mees-
tal achter in de koffer van de auto moeten.

Alle ramen staan open, onze safari vangt aan. Er
zijn geen wegen aangelegd in het park. Er werden en-
kele brede paden getrokken, flinke tientallen kilome-
ters lang. Ze leiden langs de meest door de dieren ge-
volgde sporen. Om mijn hals hangt de kijker, aan het
knopje van het boordkastje mijn "gewapend" foto-
toestel.
Al m'n geluk heb ik op onze gids gezet; zijn voornaam

luidt Felix. Hij schijnt het uitstekend te hebben op zijn
hete zate: wakker en met pedagogische opslag speurt
zijn oog de omtrck af. Deze is helaas fel herleid door
de spichtige maar hoge matiti, die een belachelijk kleine
aar in hun top laten wiegelcn. Kalkoencn hebben ook
zo'n tengere kop in verhouding tot de rest van het li-
chaam.

In de grond voel ik me verongelijkt binncn in de wa-
gen. Ik zou naast Felix willen zitten, maar er bestaan
reglementen. Orde moet er zijn in de wildernis.

We rijden nog geen drie minuten of Felix steekt de
hand op en we stoppen. Vlak op de weg heeft een gier
postgevat, huppcnd soms, de wijde vleugels open. Zit
hij te drogen of regelt hij het verkeer? Felix gaat op
hem af maar de vogel blijft zitten.
- Een zieke, vermoedt Bouchet.

Ik stap uit voor de foto van mijn leven, ga me eerst
in verzekerde bewaring afleveren bij Felix op drie
meter van het zegenende beest. Precies op het moment
dat ik wil knippen, schiet het vooruit maar Felix
houdt het tegen met de naakte voet. Zo staat hij erop,
de gier, met uitgetrokken hals en klapperende vleu-
gels.
-C'est un jeune, verklaart Felix. Il est un peu fou.

Wat ik vertaal door speelziek. De kleur van mijn
bruine schoenen of de geur ervan (glans is ietwat af-
wezig) wekken zijn aandacht op. Zonder de vleugelen
dicht te vouwen huppelt hij met gebukte kop op mij
toe. Als ik uit verweer mijn voet ophef, heeft hij met
vlugge snavelstoot mijn veter vast. Met een paar kchu-
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kchu geluiden hitst Felix hem nog een beetje op, zo-
dat hij verwoed de veter wil losrukken. Pas nu voel
ik welke macht zo'n vogel heeft. Hij rukt me bijna
omver wat Felix noopt tot ingrijpen. Hij schuift zijn
voet voor de mijne iets dieper onder de borst en lan-
ceert het giert je de lucht in. Na een korte kanteling,
roeit het naar een dichte, dode boom om er zijn plui-
men te strijken.

Bouchet is tevreden. Alles is spel gebleven en hij is
overtuigd dat ik een zeldzame foto zal hebben: "Wild
aanstui vende gier".

Ik mag me tot de onschuldigen rekenen, wier han-
den volgestopt worden met geschenken. Deze keer voel
ik dat het indrukwekkend wordt. Op Felix' bekende
maar iets vinniger teken schakelt Bouchet automatisch
de motor uit en over de veerkrachtige kruiden laten
we ons uitglijden. Voorzichtig de portieren openge-
stoken. Tussen de grashalmen door is een bosje. te
zien. In de schaduwval staan drie volwassen olifanten
hun tromp te krullen en met het kleine staartje naar
de vliegen te slaan. Knip, ze staan er ook op. Op vijf-
tig nieter maar ik reken erg veel op het volume van
de dieren zelf . . .

Dit zijn dus olifanten in vrijheid. Eigenlijk is het
een doodgewoon spektakel. Toch moet ik even het an-
dere "doodgewone spektakel" uit mijn geheugen snij-
den: kornaks en pagoden op de rug, waterspuiten op
plagers, met de slurfvinger klontjes suiker onder het
machtige gewelf van de kop brengen, en het overige
kleingeld. Deze drie olifanten doen niets anders dan
staan, wachten en leven. Even vraag ik me af of ze
zich niet vervelen. Ze hebben groen en water genoeg,
vinden allicht een wijfje of een man, maar wat voeren
ze uit? Of bestaat de obsessie om niets of iets te doen
allee~ bij de .mens? Intussen missen de dieren veel door
ons met te ZIen.

Ik vraag aan Felix of het mogelijk is wat leven in
de brouwerij te brengen. Dieren zie ik graag bewegen.
Streng verboden, want gevaarlijk. Eerste artikel: de
gastheren niet verschuwen. Dode bomen blijven hier
staan tot ze van zelf omvallen, levende olifanten tot
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ze van zelf voortgaan. Zulks is de wet van de jungle.
Zover mogelijk kruip ik naar het bosje toe, bewon-

der aan mijn knie een nooit voordien geziene, blauw-
glimmende kever, schuif wat sprieten opzij, die koppig
willen meegekiekt worden. Poseren kunnen deze oli-
fanten in elk geval. Zelfs voor niemand. Daar we geen
spontane contacten krijgen zullen we eens verder gaan.
Als we de portieren zo zuigend mogelijk trachten dicht
te krijgen, wijst Felix met iets groter ogen vooruit op
de weg. Geen dertig meter, daar staat hij. De olifant.
Roerlozer nog dan de vorige. Die heeft ons wel gezien
met zijn machtig aartsvaderlijk en wantrouwig voor-
hoofd.
- Attention, zegt Felix kort, op bevelende toon en
hij komt dicht naast me staan bij het neergelaten
raampje. Ik reken vlug uit of hij nog naast me kan
want de auto heeft maar twee deuren.
- Mettez Ie moteur en marche.

De slurf schetst een kort vraagteken. Het is een mooi
dier: als olifant. Een beetje moet ik glimlachen om de
twee clownbroeken, die het schijnt aangetrokken te
hebben. Respect heb ik voor het hoofd en de levende
ondulatie van de soepele verzilverde draperieoren.
-We mogen hem niet kwaad maken, oppert Bouchet.
We moeten eveneens beletten, dat hij de confraters
dichterbij wenkt. Dat acht ik een boeiende opgave,
en plots gaat mij de geweldige wereld open van al de
raecties die nog te vinden zijn bij dieren in vrijheid.
Ze vervelen zich nooit, omdat ze gespannen staan op
lijfsbehoud en levensvoortzetting. Wij leven meestal
gerust bij deze punten. Vandaar onze verveling en
onze decadentie. Staat ooit ons leven op het spel, dan
stapelen we krankzinnigheden op als kinderen hun
blokken.

Dit is dus een nadenkende olifant. Hij moet mijn
leeftijd hebben, zijn gecraqueleerde huid staat er borg
voor. Even lang op aarde en nooit elkanders bestaan
vermoed. Welke subtiele boodschappen brengen zijn
zenuwen over naar het pak niet erg gerimpelde her-
senen binnen de decoratieve driehoek van de schedel?
Verliest hij met te wachten? In deze streek heeft hij in
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lang niet meer een geweerschot gehoord. Koppelt hij
onze verschijning aan het fluiten van kogels jaren ge-
leden elders of voelt hij dat hij niets te vrezen heeft?
. Felix ziet de zaak iets minder speculatief in, die oli-
fant moet van de baan.

Van zijn handen maakt Felix vuisten, duwt ze op
elkaar en tussen de spleet van de duimen kinkhorent
hij in de hoge noten een schril scheepssirenegeluid. Drie
maal. Tembo-tembo kijkt iets raar op, kwispelt met
de slurf als om te zeggen: wat een mens allemaal ho-
ren moet, stapt dan schuddekoppend weg, richting
kompanen. Na zijn doortocht komen de halmen niet
meer omhoog. Eer hij bij het bos is, wentelt hij zich nog
eens machtig om, heft één oor wat hoger, snuift min-
achtend en draait zich dan definitief van ons weg met
een air van ik veeg er mijn slagtanden aan. Ze zijn
mooi en lang en lichtjes bruin weg van de punt. Alsof
hij zindelijk pruimt.

Het was een goede dag in ons leven. Deze morgen
bavianen en nijlpaarden; een gier en een dik dozijn
olifanten deze namiddag. Rijden door de savanne al-
leen is al een boeiende oefening. Ziet hij niet dieren,
die het wil? Het oog moet worden opgevoed, zoals
bij vacantiegangers aan zee, die op de horizont geen
enkel schip ontwaren, waar vertrouwden met water
en kim cr zes, zeven zien zonder inspanning.

Tegen Felix kunnen we het niet halen. Zijn oog vangt
dieren. Hij ziet er veel meer dan hij overseinen kan,
dit merk ik aan zijn verspringende blik.

Nu schommelen we zoetjes door de rode schemer,
huiswaarts. Reeds stoppen de blauwe bergen hun klaar-
ste plekken weg en maken de spelonken klaar, waaruit
straks de leeuwen zul~en dalen. Plots geef ik er me
rekenschap van dat in deze wagen twee Leeuwendalers
zitten. Vondel, vergeef me. Maar ze zijn gelukkig en
murmelen tevreden woorden.
- Là, des buffles, zegt Felix, voldaan dat hij ons ook
dit nog kan aanbieden.

Men moet het maar weten. Ik nam ze voor een
resem struiken, let thans ook op hun grazende schon-
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kige profielen. Een hele kudde, dertig man sterk, op
geen driehonderd meter van het kamp. Een paar meter
mag ik uit de wagen om ze iets duidelijker te zien.
Voor een foto is het te laat en op honderd meter is
een buffelkop maar een raapzaadje. Felix blijft naast
me. Ik vraag hem of 's nachts geen enkel dier het kamp
bezoekt. Soms, maar zodra ze licht zien of geluid ho-
ren keren ze zich om.

Geen enkele buffel heft de geblokte, laag gehoornde
kop op. Het naar paars kerende landschap deemstert
rustig, zoals alleen een laaglandse avondlijke zomer-
meers indommelen kan. Veurne-Ambacht met wilde
buffels in de vetwei.
- Ge moogt ze niet kwaadmaken, besluit Felix, die
onder de indruk van de hete maar niet drukkende,
doorschijnende avond zijn fez afneemt en eens in zijn
korte, felle krullen krabt.
- Mogen ze u kwaadmaken? plaag ik.
- Pas tout Ie monde, geeft hij toe.

Terwijl absoluut niemand deze serene buffels mag
lastig vallen. Ziedaar het verschil tussen mens en dier.

Terug bij de wagen vernemen we van Bouchet dat
ook hij iets ziet. Hij wijst achter een dode struik tussen
de matiti en daar zit waarachtig maar dan met zeer
smerig gezicht onder te grote oren en in schuin loense
houding een hyena. Het dier kan natuurlijk zijn uit-
zicht en manieren niet verhelpen maar wij onze reac-
ties ook niet. En deze zijn zeer allergisch. Op mijn
vraag waarom dit anders schuwe beest daar zo kalm
blijft hurken, leer ik dat alle dieren nieuwsgierig zijn in
dit park en dat onze hyena niet zit. Haar voorpoten zijn
langer dan de achterste om beter buit te dragen, wat
haar die vreemde houding verleent en nog triestiger
maakt. Geef mij maar een antilope. Helaas, geen en-
kele hebben we zien huppelen of door de lage luchten
zien klieven.

Ons programma wordt systematisch afgewerkt. Na
het eten scheppen we een luchtje en staan onder de
felle sterren te luisteren naar wat de nacht ons mee-
delen wil; zoemen in velerlei timbre. Eén ogenblik
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droom ik weg en meen ook de sterren te horen, zo fan-
tastisch laag schijnen ze te hangen. Het echte en het
valse Zuiderkruis zijn spoedig gevonden. Het komt me
voor dat het valse heller schittert.
Conservator Hubert zit ons op te wachten bij een

schemerlamp in zijn bungalow. Zonder het te weten
verteder ik hem dadelijk, we roken dezelfde pijptabak.
Met dit verschil dat de zijne muf ruikt. Als ik wegloop
met de sleutel van onze hut in de hand, één minuut
later weer binnentreed en de gastheer zonder plicht-
plegingen een stevig ingepakte puntzak van honderd
gram in de vereenzaamde handen leg, krijg ik gans het
park ten geschenke, hyena's incluis.
Wie, waar, wanneer en hoe en weldra zit Hubert over

de IJzerstreek te vertellen, waar hij in 1914-18 vier
jaar gevochten en wat verpluimd Westvlaams heeft ge-
leerd. Natuurlijk bezitten we ginder gemeenschappe-
lijke kennissen over wie ook Bouchet heeft gehoord. Na
tien minuten is de bungalow een verlengstuk van het
vaderland, dat ik liever zijn nachtrust zou willen gun-
nen. Laten we het over dieren hebben, en in ons ge-
sprek de koning ervan het leeuwenaandeel gunnen.
Hubert schijnt de Afrikaanse Nobels te kennen tot

in de maag, hij kijkt op zijn horloge en zegt:
- Binnen een kwartier zult ge ze horen.
Nooit voordien werden mijn wenkbrauwen zo ge-

fronst. Ik wacht met ijzing op verdere bijzonderhe-
den, maar leuk paffend heeft de zegsman het over het
natuurgenie, dat vermocht in dit park en er buiten een
wonder evenwicht tot stand te brengen. Zo zat bij-
voorbeeld in het Eduard-meer een vraatzuchtige vis,
die lelijk huishield onder de andere. Men had zijn
soort bijna kunnen uitroeien met het gevolg dat de an-
dere vissen ziek werden en stierven in groter getal dan
door de verjaagde, die men tenslotte weer heeft moeten
aanmoedigen. Men was vergeten dat hij ook nog iets
anders was dan moordenaar, namelijk de dokter van
het meer. Ik luister echt bewogen als Hubert dan mee-
deelt hoe wreed de dieren voor elkaar kunnen zijn, als
ze willen paren of honger hebben. De mens mag in dit
park niet tussenbeide komen tenzij in zeer uitzonder-
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lijke gevallen. Als een beest hulpeloos gekwetst ligt of
wanneer er een werkelijk kwaadaardig exemplaar tus-
sen zit. Zulks niet om de toeristen te helpen maar om
de soortgenoten van het dier te rèdden.
- Kom, zegt hij plotseling. Stop een verse pijp voor
de muskieten. We treden de droge, hete zomernacht
binnen. Nu bijna alle lichten in het kamp zijn gedoofd,
staat het firmament in nog milder bloei. Tijdens vries-
nachten kan het in Europa scherp staan van sterren
uit snijdende diamant. Hier lijkt de hemel een bereik-
baar zuiver bestikt uitspansel.

In plaats van zijn pijp steekt Hubert zijn vinger in
de mond:
- De wind zit goed.

Die wind zou ik willen voelen, anders dan in de
koelte langs een natte vinger. Gedrieën staan we nu
tegen de duistere vensterbank geleund, luisterend rich-
ting bergen.
- Ze zijn daar.

Ook oren dienen opgevoed. Met veel goede wil weet
ik in het kamp-restaurant een late stoel verschuiven.
Juist bijtijds houd ik mijn glimlach in. Inderdaad de
leeuwen spreken. Zeer, zeer ver staan ze iets te mum-
melen langs de blauwe bergen van straks. Nu volgt
nieuw geluid alsof iemand met hese stem naar de over-
kant van de stroom riep om te worden overgezet.
- Ze blazen verzamelen.

Hubert heeft militair gelijk, ginds wordt een soort
appèl gehouden. Horen we echo's of komen nog ant-
woorden uit andere kelen?
- Dit zijn de mannetjesleeuwen. Ze verwittigen el-
kaar dat het tijd wordt voor het nachtmaal. Ze zijn
uitstekende strategen.

Met overtuiging vertelt Hubert hoe na dit signaal
de leeuwinnen het dal insluipen, het onze, en zich ver-
dekt gaan opstellen, een heel eind weg van de mannen
en tegen de wind.
- Er is altijd wind, zegt hij, maar wij zijn te lomp om
zijn boodschap te registreren. Laten we rustig weer
binnen gaan en een half uurtje verder babbelen. Voor-
lopig is niets meer te horen. Of een pint je drinken?
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Dit laatste gebeurt in de eetzaal, waar een inter-
nationaal gezelschap flegmatiek rookt en leest. De En-
gelse dames en de Amerikaanse heren zijn er duidelijk
uit te halen. Ik vind het zonde, dat niemand ze bij-
eenroept voor een les in leonijnse fonetica. Misschien
zijn ze allen specialisten en lachen ze me uit.
Na drie pint jes verlaten we deze gezapige korf men-

sen, die in dit uiterste hoekje van Centraal-Afrika
alles kunnen drinken wat voor elk apart gezond lijkt.
De tapkast staat even rijk aan likeuren als een orgel
aan pijpen. Ik voel me iets meer verburgerd als ik bui-
ten treed en beseffen moet hoe ik plots weer onder een
unieke hemel zwerf om iemand te volgen, die naar
leeuwen leert luisteren.
Nauwelijks leunen we tegen de gevel of ze zijn al

te horen. Even ver als de eerste maal maar luider,
dreigender. Er wordt gevochten of teweeg, vreselijke
bruldonders daveren op ons toe.
- Tweede fase, registreert Hubert kalm.
. Stilzwijgend hebben intussen de leeuwinnen hun
schansen betrokken. De mannetjes, - waarom dit ver-
kleinwoord in 's hemelsnaam? - hebben hierop ge-
wacht om alles wat sluimerde of slapen wilde van de
legerplaats los te rukken en in paniek te laten weg-
rennen in tegenovergestelde richting.
- Hoort hoe de vervaarlijke opjagers te keer gaan.
Voor ons die het teken kennen en buiten beet zijn

is deze met snakken en snauwen doorjaagde opdrij-
verij al meer dan indrukwekkend. Een geweldige scheu-
rende keel kunnen deze leeuwen opzetten. Hoe moet
het dan de placiede buffels van straks te moede zijn
en de vele ongeziene soorten antilopen? Zonder de
verklaring van Hubert bevroeden ook zij de noodlot-
tige betekenis van het bulderende sein en kennen alleen
de hoop tussen de linies door te breken. Uitsluitend
grote, elastische sprongen bieden kans te ontkomen.
Hoe gauw staat echter een boom in de weg of zorgt
een losse kei voor een verzwikte poot.
Eén ogenblik kom ik in opstand tegen deze brutale

brousse-wet, tegen de parken zelf. Niet lang. Dadelijk
moet ik toegeven dat ook een leeuw recht op leven
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en uitleven heeft. En herinner me reebok te hebben
gegeten, en os en kalf en kip en konijn en kalkoen en
vis en levend gekookte garnaal. Of hebben wij ook
ongelijk? De leeuwen en wij. In de grond zijn we laf-
fer dan dit dier. Het waarschuwt ten minste voor wie
de doodsklok luidt. Waar wij maanden, zelfs jaren
vertrouwd met een beest omgaan, met een beest dat
we tam kregen, om het op een vertrouwd moment cy-
nisch af te slachten in onnozele aanwezigheid van zijn
soortgenoten, - om het woord familie niet te gebrui-
ken. De dood door verscheuring zal pijnlijker zijn dan
door de ene godsklop. Maar het ontbrak er nog aan,
dat we leeuwen leren omgaan met kruit en knuppel,
met mes en galgkoord.
- En, zegt één van ons, leeuwen doden alleen om te
leven, waar de mens doodt om te leren mikken.

Het is middernacht als we ten derde male onder de
onverstoorbare zacht verschoven sterren staan. Geen
halve graad werd het koeler. Het is een klassieke, niet
beklemmende hitte, een hitte die geen plaats vindt in de
nacht om zich op te lossen.

Mijn tandvlees is doorrookt, Huberts whisky spoelde
onze mond niet, heeft de tabakslaag als het ware toe-
gedekt. Allemaal de schuld van de warmte.

Over de dieren heb ik veel geleerd. Alles ervan is
tot één praktische wet te herleiden voor wie alleen de
mens erbij betrekt: laat ze met rust, zij zullen u niet
hinderen.

Als we afscheid nemen en tot morgen zeggen, ka-
pittelt Hubert ons.
- De les is niet uit, zwijgen in de klas!

Ik huiver er waarchtig bij. Niet ver af deze keer,
misschien geen driehonderd meter, horen we het zo-
veelste leeuwen timbre vannacht. Wie weet op de plaats
waar straks de buffels graasden. Ditmaal klinkt het
afgrijselijk komisch, met iets boeremenselijks. Wat wij
horen is de triomf van de voldane buik. Geen mach-
tige, schorre roep uit een verkoninklijkte keel maar het
burgerlijk geknor van een doodgewone veelvraat, slaaf
van zijn dove ingewanden, erkentelijk voor zijn maag-
zak; daar deze wat stomme maar aangename sappen
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secreteert. De felle klaroen van straks zit nu lui te
puffen naast een afgekloven been, de venijnig ver-
scheurende leeuwin van zoëven ligt te knorren als een
slapende zattekont.
- Mum ... moam ... mum, mum.

Ze is niet zo mooi, deze stem van dichter bij de aars
dan bij de tanden. Het majesteitelijke accent is voos
teloorgegaan.

De Vlaamse leeuw, en heel zeker de Hollandse, zul-
len zich ver van hier veel deftiger gedragen. Wat het
onderscheid uitmaakt tussen naturalisme en romantiek.

Nog lang, in de nachtrnorgen, ben ik onder mijn
muskietennet blijven luisteren. Binnen naar het gonzen
van insecten, buiten naar de honderden geruchten van
een cirkel vreemd leven. Eén keer heeft de hyena ge-
huild. Ik dacht dat Bouchet rustig sliep, maar toen
ik even rechtkroop om scherper te horen, zei hij rustig
wakker:
- Ik lag er ook op te wachten.

In zo'n moment ontstaat menselijke solidariteit. In-
tiem liggen anderen mee te leven, waar men meent
dat ze vervreemd, want afwezig vertrokken zijn aan
gene zijde van de slaap.

Er wordt op de deur geklopt. Ik wil het licht in-
schakelen, herinner me op tijd dat na middernacht de
stroomrnakende motor wordt afgelegd. We hebben
kaarsen.

Het is Felix, die buiten wacht. Na twee minuten zijn
we er alle drie. Het is kwart voor vijf. Binnen een dik
kwartier zal het beginnen te klaren. Dan moeten we
tussen het kamp en de bergen zijn: onze dageraad wordt
eveneens aan de leeuwen gewijd.

De hitte heeft zich iets kunnen verfrissen maar een
gloeiende pook, dwars door de kim gepraamd, wordt
het sein tot een nieuwe dagbrand. Wat komt hier te-
recht van de Westvlaamse spreuk: rood voor zon is re-
gen voor avond?

Lang geleden dat ik tegenover een tropische dage-
raad stond. Nog steeds vertoont hij zijn onbeschrijfe-
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lijk geweld met dozijnen lichtplannen die door elkaar
schuiven, met hete scherven kleur die elk op hun beurt
de gebroken nachthemel tot hun tint trachten te her-
leiden. Paars wint, trekt andere aarzelende tinten in
zich op tot het de meerderheid behaalt. Dan pas ver-
toont zich deze kleur in haar ware gedaante, het aller-
vrouwelijkste roze. Zo lang mogelijk tracht het stand
te houden tot de zon een niet meer te beziene fakkel
wordt. Achter een verre wolk versluiert al wat roze is
zich dan om vanavond een nieuwe kans te wagen.

Een bepaald doel hebben we niet. "Leeuwen zien"
heet de vage opdracht. We rijden een eindje, Felix naast
Bouchet, ik achteraan, we stappen eens uit, turen met
luifelende hand over de schemerige grassen. Geen buf-
fels meer, weg de olifanten. Allemaal opgevreten zijn
ze niet, maar er is een hele verplaatsing gebeurd van-
nacht. Wat niet nalaat iemands verbeelding open te
scheuren: waar is nu wat gister hier stond?

Al drie maal stapten we vergeefs uit. Vergeefs voor
leeuwen, niet overbodig voor andere indrukken. De
ontwakende savanne onder het vlugge verschuiven
van de lichtbron is wonderbaar boeiend. Voor de vierde
keer geeft Felix het teken om te vertragen, te stoppen.
- Nous som mes un peu tard, zegt hij.

Wanneer ziet men dan "leeuw"? Als men ze niet
ziet zijn ze er: kan men ze wel zien, dan zijn ze weg.

Rechts tussen het geel wordende kruid kwijnt een
verhakkeld boompje. Felix richt zich wat op de tenen,
krimpt plots en steekt duim plus twee vingers omhoog.
Hij wordt er zelf geestdriftig door. Onder hem en zijn
makkers moet zoiets als een "leeuwenbeurs" bestaan.
Ze wisselen hun leeuwvisioenen uit, turven het aantal.

Bouchet en ik zien niets, geen haar van een leeuw.
Liggen ze, staan ze op hun achterste pikkels, heffen ze
een poot op tegen de boom?
- 11s ne bougent pas. Là-bas, à droite. Jls se parlent.

Ik moét ze zien. Nu of nooit. Ik dompel mij in het
vele wit van Felix' ogen en hij begrijpt. Wagenwijd
trekt hij de twee portieren van de auto open, zodat
ik keuze heb bij het binnenspringen. Even de afstand
tot de boom gewikt, tweehonder meter. Voldoende
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speling.
Lichtjes gebukt sluip ik naar de onzichtbare drie

koningen. Na tien meter zie ik eens om, Bouchet en
Felixstaan pal en kalm. Ook Bouchet schijnt beet te
hebben.

Zo voordelig mogelijk richt ik me op en kijk mijn
oogputten uit. Alsof ze er altijd zijn geweest, staan
daar inderdaad drie rustige dieren. Niets schijnt hun
bijzondere aandacht te vergen: gaan we huistoe of pak-
ken we er nog eentje?

Meer dan "leeuw" sta ik te bestaren. Duidelijk merk
ik een verzorgde manenkop en twee kuifloze, ge-
stroomlijnde nekken. Verder dient mijn argeloze moed
niet te gaan. Dichter valt niet te winnen. Ofwel komen
de drie leeuwen mijn kant uit en dan ben ik volgens de
traditie verplicht mijn biezen te pakken. Of ze be-
eindigen hun parlesanten en maken onze afstand on-
praktisch. In elk geval verwijdering. Eén ogenblik doe
ik beroep op jeugdlectuur en bezorg ze alle drie een
doorn in één van de voorpoten. Erkentelijk likken ze
mijn baard af, omdat ik pijnloos de stekel wegpeuter.

Het werd bijna helder. Een fototoestel heb ik niet
bij me. Het ligt zelfs niet in de wagen. Bouchet en Fe-
lix kwamen naast me kijken, ik had het niet eens ge-
merkt. Zo staan we drie tegenover drie, een eerlijke
spanmng.

Ik vind het een prachtig belachelijk moment. Be-
lachelijk omwille van de vele valse verhoudingen tus-
sen mens en dier. Zowel uit hun standpunt als uit het
onze.

Langs onze zijde liggen literatuur en traditie vol
monsterachtige taferelen met de leeuw als ondier. Bij de
leeuwen werken schrik, wantrouwen en, ik weet het
niet, wraakzucht misschien.

Bezie in de eerste golf licht uit de nieuwe morgen de
twee kampen. Twee mannen uit stenen steden plus één
man die "ontwilderd" werd. Drie antiek gespierde
dieren, die gegeten hebben. Wij moeten nog eten, wat
op het ogenblik de leeuwen niet aangaat. Wat zal er
gebeuren? Niets.

De mannen hebben "gezien". Doel: bereikt. De die-
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ren in hun te grote open huis zien ons nu ook. Doel:
doelloosheid. Slotsom: de leeuwen trekken kwispel-
staartend weg tussen de soepele halmen. Wij kruipen
terug in de auto, geeuwen, zijn plots hierover be-
schaamd en schieten almeteen los in geluidloze geest-
drift. Zoals sportliefhebbers doen, die zich pas nu
rekenschap geven van de overwinning: drie leeuwen
samen, bijna een record.

Terwijl we terugschommelen naar onze morgenlijke
boterham, vertoont diep in mij een ander besef zijn
gezicht: het werd me gegeven zeven à acht minuten een
sprong van duizenden jaren mee te maken naar het ver-
leden, een sprong, bijna nergens meer te beleven. van-
daag: communie met de voor historie in bijna ideale
omstandigheden. In bijna. Want de afstand was te ver,
twee maal te ver. Eens van voeten tot poten; eens van
mens tot dier.

1 Bestuursambtenaar die J. rondleidt (noot van de redactie).
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EX LIBRIS
Annie Romein-Verschoor

OPROER IN CONGO
door Gerard Walschap. Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1958.

Betrekkelijk toevallig krijg ik na elkaar in handen:
deze, al weer niet meer nieuwe roman van Walschap
en het zo bijzonder verhelderend artikel van Resink
over De afronding van de Indische Belletrie in het
vorige nummer van De Nieuwe Stem. Resink is zowel
literaat als kenner van de sociale en institutionele ge-
schiedenis van Indonesië en kon door die gelukkige
combinatie het eerste panorama van de "Indische bel-
letrie" ontwerpen, dat men(driedimensionaal~ou kun-
nen noemen. Bij het lezen daarvan zal zelfs de Hol-
lander, die uiterst huiverig is geworden voor beschou-
wingen over hetgeen "wij daarginds gewrocht" heb-
ben, zich toch van een lichte verrassing bewust wor-
den: hoeveel middelmatigs er dan ook door de "Oost-
indische dames en heren" geschreven mag zijn, "tussen
Dekker en Dermoût" ligt een stuk Nederlandse litera-
tuur dat niet alleen belangrijke toppen vertoont, maar
dat ook laat zien, dat er althans een paar handen vol
Hollanders in de tropen zijn geweest, die zich hoe dan
ook geroepen voelden zich rekenschap te geven van
hun menselijke en sociale situatie, mogelijk relatief
zelfs meer dan onder de schrijvers in het eigen land,
waar immers die situatie zo "gewoon" was.
Hoe zou een dergelijk panorama voor de Kongo er

uit zien? Evenzeer anders als de verhouding België-
Kongo anders is (en zoveel minder langdurig is en
men kan nu ook wel zeggen zal zijn!) dan de Neder-
lands- Indonesische. Het meest bekend is wel Gide's
geruchtmakende Voyage au Congo van 1927. In de
Nederlandse schrifturen over de Kongo - afgezien
natuurlijk van de ethnologische en andere wetenschap-
pelijke - ligt bij mijn weten een groot open wak
tussen Henri van Booven's Tropenwee van 1904 en
het na-oorlogse werk van Jonckheere en Walschap,
d.w,z. tussen de ontstelde reacties van een "baar" op
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de catch-what-catch-can-periode van het Belgische
kolonialisme en de uitkomsten van een door een pa-
ternalistisch bestuur aangemoedigd cultureel contact.
Of het Belgisch gouvernement voldaan is geweest met
Oproer in Congo als resultaat van zijn aanmoediging?
Ik vrees, dat het er te veel Walschap voor is. Maar
intussen hebben wij lezers er een van de merkwaardig-
ste boeken uit het machtige oeuvre van Walschap mee
gewonnen. Ik zeg: boek en niet roman, want zuiver
als roman bekeken kan het wel het bezwaar oproepen,
dat er wat al te veel gepraat wordt, maar anderzijds
hoe bekwaam gebruikt Walschap deze mono- en dia-
logen om een hele wereld van blanke en zwarte mensen
te karakteriseren. Deze verfijnde schrijversbekwaam-
heid, resultaat van aanleg en scholing, en de onbevan-
gen menselijkheid, waarmee hij zijn witte en zwarte
figuren benadert, grijpen bij Wal schap geruisloos in
elkaar.

Ik ken de Congo niet dan uit boeken en plaatjes en
ik weet dus vooruit, dat ik me - overigens in het
goede gezelschap van Wal schap zelf! - bloot stel aan
de hoon van de oudgasten-dus-kenners, wanneer ik
zeg, dat dit verhaal over een - al of niet fictief -
"oproer in Congo" authentiek aandoet. Onbegrijpelijk
authentiek zou men geneigd zijn te zeggen wetende,
dat Walschap's indrukken van de kolonie die van de
toerist zijn, wanneer we niet de ervaring kenden, dat
van 100 mensen, die zich in een hun vreemd land
tussen een hun vreemd volk vestigen, er zeker bij 95
na een paar maanden het vermogen tot verwondering
is afgesleten en hun oordeel zich geconformeerd heeft
aan dat van hun omgeving. Bewijzen van de historische
authenticiteit van Walschap's verhaal kan ik uiteraard
niet overleggen en als ik er over beschikte, zou me
hier de ruimte ontbreken. Maar er is ook een literaire
authenticiteit die menselijk niet minder waard is.

Die spreekt hier overtuigend uit twee elementen die
al de tegenstrijdigheid van het waarachtige in zich
bergen. Walschap tekent nierfie koloniaal, de missio-
naris en vooral niet de neger, maar een groep levende
mensen, die koloniaal, enz. zijn. Het ene algemene
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element in hun aller wezen, dat Walschap's feilloze
psychologische intuïtie bloot legt, is, dat zij dit alles in
verhevigde potentie zijn, doordat zij, blanken zo goed
als negers in de koloniale atmosfeer van hun eigen
tradities vervreemd en geheel op zichzelf teruggewor-
pen zijn. Maar in diezelfde situatie wortelt het andere
tegenstrijdige element: de plotselinge schoksgewijze
veranderingen, die zich in hun houding voordoen:
van onderworpen naar zelfbewust, van bruut over-
heersend naar listig inschikkelijk, van geloofszeker
naar twijfelziek en omgekeerd. Wie zo de fundamen-
tele verhoudingen van de koloniale maatschappij, van
iedere koloniale maatschappij doorziet, zou met zijn
schildering van oproer in Congo wel eens niet alleen
een historische, maar zelfs een profetische waarheid
onthuld kunnen hebben.

Georges Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique Noire.
Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale,
Presses Universitaires de France, Paris, 1955; 1.800 fr.
Georges Llalandier, Sociologie des Brazzavilles Noires.
Annam! Culin, Paris, 1955; 900 fr.

Te lang waren de Franse sociologen, onder leiding
van grote denkers als Tarde en Durkheim, blijven ste-
ken in de algemeenheden van een wijsgerige sociologie
die filosofeerde zonder te onderzoeken. Te lang wa-
ren aan de andere kant de Franse ethnologen blijven
steken in een minutieuze beschrijving van exotische
zeden en gebruiken, zonder aandacht te schenken aan
de dynamiek der maatschappelijke veranderingen.
Sinds de oorlog zijn enkele Franse sociologen hard

bezig, hun achterstand snel in te halen, en in sommige
opzichten zelfs om te zetten in een voorsprong. Tot
de begaafdste onder hen behoort de jonge Parijse
hoogleraar Georges Balandier, wiens werk treft door
een diepgaand begrip voor de processen, die zich in
koloniale gebieden afspelen. Balandier zoekt niet, als
zovele ethnologen, naar "accul tura tie-verschijnselen",
lós van de koloniale situatie, integendeel, hij ziet iri de
koloniale situatie juist de beslissende factor die vorm en
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richting van de maatschappelijke processen bepaalt.
De hier besproken "Sociologie van. Zwart-Afrika"

lijkt dan ook in het geheel niet op de inventarissen
van vreemdsoortige zeden en gebruiken die de oudere
ethnologen zo gaarne registreerden. Men vindt in dit
werk, dat vrucht is van langjarig onderzoek in Gabon
en Frans Congo, een indringende behandeling van tal
van economische, sociale, politieke en psychologische
processen die zich in die gebieden afspelen.

Een vraagstuk, waaraan Sociologie actuelle de l'Af-
rique Noire veel aandacht besteedt, is het godsdienstig
réveil, dat bij zovele Afrikaanse stammen valt te con-
stateren. Balandier's visie op al zulke ontwikkelingen
als reacties op de koloniale situatie maakt het hem
mogelijk de machtige Messiaanse beweging, zoals die
van Kimbangou in de Congo, te analyseren als vor-
men van sociaal protest, waarin de Afrikanen zich te
weer stellen tegen de Christelijke zending, die vereen-
zelvigd wordt met de Westerse invloed. In deze be-
wegingen trachten de Afrikanen, met behoud van hun
gevoel van eigenwaarde, godsdienstige vormen te vin-
den die passen bij hun nieuwe sociale bewustwording
en nieuwe levensvormen. Ook het Christendom zelf
wordt in het Afrikaanse milieu dikwijls vervormd
tot een beweging, die een sterk element van sociaal
protest inhoudt tegen de koloniale verhouding. Niet
zelden krijgen deze godsdienstige bewegingen daar-
door het karakter van een prae-nationalisme.

Ook de groeiende sympathie voor de Islam in som-
mige delen van Zwart-Afrika verklaart Balandier op
gelijke wijze. "La montée de l'islam noir n'est liée à
l'expansion coloniale, bien au contraire, l'islam n'est
pas une religion ou se trouvent engagés ensemble colo-
nisés et colonisateurs, il est en lui-même un signe de
différenciation fondamentale et un instrument d'op-
posi tion".

Ook het urbanisatieproces - geschuwd door de eth-
nologen van oude stempel als een bederf van de exo-
tische primitiviteit - vormt voor Balandier een bij-
zonder boeiend verschijnsel, dat hij vooral in zijn So-
ciologie des Brazzavilles N oires diepgaand heeft be-
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handeld.
Nog een enkel woord over de term "Noir". De

"koloniale situatie" maakt, dat elke term die gebruikt
wordt ter aanduiding van de gekoloniseerde (of daar-
mee verwante) bevolkingsgroepen, de tendentie ver-
toont in het gebruik een pejoratief karakter te ver-
krijgen. Zo was het met de term "Inlander", "Sinjo",
"Indo", "Creool". Men zoekt een nieuw, minder be-
last woord, dat al spoedig weer, door de intonatie die
er in wordt gelegd door de blank~door de betrokke-
nen als denigrerendWëlrdt aangevoéla~ Zo schijnt de
term Nègres in het gebruik een onaangename klank te
hebben gekregen. Terwijl bij ons de term "Zwartjes"
misschien weer als denigrerend zou worden beschouwd,
gebruiken Fransen en Negers zelf op het ogenblik, om
gevoeligheden te ontzien, de term Noirs.

Misschien zullen wij eens zo ver zijn, dat wij het
kunnen stellen met de naam Mens.

W.F.W.

George Padmore, Pan.Africanism or Communism? The
coming struggle for Africa. Londen 1956. 463 p.,
appendices.

Padmore is een bekend leider der Afrikaanse on-
afhankelijkheidsbeweging, een politicus pur sang. Dit
boek is een politiek strijdgeschrift. Tegen communis-
tische invloeden in Afrika omdat de huidige commu-
nistische organisaties werktuigen zijn van het Kremlin
en de Negerstrijd verraden, evenals trouwens de socia-
listische partijen die hij even genadeloos critiseert.
Blanke politiek is onbetrouwbaar, wel kleurecht, maar
niet wasecht. De bevrijding der Negers moet het werk
der Negers zelf zijn.

De grootste vijand is echter het kolonialisme, het
imperialisme. Als Pad more, na een overzicht van de
emancipatiestrijd der Negers, toekomt aan de Pan-
Afrikaanse beweging die momenteel het nationalisme
in alle zwarte koloniën beïnvloedt, geeft hij scherp aan
hoe de Z.i. ideale partij zich dient te organiseren en hoe
zij het best en het snelst haar doel kan bereiken. Een
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zeer groot gevaar is "tribalism" dat door de blanke
overheersers tegen de nationale beweging wordt uitge-
speeld. De vrijwording van een kolonie dient men te
zien als een stap naar het naderende doel: De Vere-
nigde Staten van Afrika. De Afrikaanse eenheid, ge-
boren in het brein van de Amerikaan Dr. W. E. B.
DuBois, bleef tot 1945 nog een verre schim, maar voor
Afrika is 1945 al heel lang geleden.

Een militant werk, vol informatie. Geen wonder dat
het in koloniaal Afrika verboden lectuur is.

D. T. Steenis

KORT BESTEK

HET CONGO-PAVILJOEN OP DE EXPO

"NOG PAS GISTEREN"

Herinnert U zich nog het Congo-paviljoen op de Expo? Het was
eigenlijk niet één, maar een heel complex gebouwen op een opper-
vlakte die wel een tiende van de hele tentoonstelling besloeg. Al
die paviljoens - van de Katholieke missie tot de Fauna toe -
sloegen we maar over, 't was te veel, maar in dat Palais du Congo
BeIge, het hoofdpaviljoen, zijn we een paar maal geweest. Daar was
al heel wat te bekijken. Aan de ingang kon je een itinéraire krijgen
met plattegronden van de verschillende verdiepingen. Op de omslag
prijkte een mollige negervrouw met gezond kind aan de borst en als
achtergrond een menigte blijde, lachende negerjongetjes!

De Belgen zijn geweldig trots op hun prestaties in de Congo.
Ook degenen die toch heus wel wisten dat aan het koloniale tijd-
perk een eind moest komen, beroemden zich erop, dat zij, Belgen,
het toch heel anders en veel beter deden dan de anderen; 0, nee,
er was geen kwestie van, de Congo zou nog wel een tijd Belgisch blij-
ven; de verhouding met de inheemse bevolking is ook uitstekend!

Dat de prestaties in die korte tijd dat de Congo Belgisch is,
"saisissants" zijn en een "défi à la raison" - zoals in de folder te
lezen staat - wordt inderdaad bevestigd door zelfs maar een
vluchtige rondgang door het hoofd paviljoen. Och, maar wij hadden
in "ons Indië" ook wel iets groots verricht. Daar schijnt het 'm
toch niet in te zitten ...

Zag U die donkere Congolese vrouw - een echte, levende -
voor die pilaar op de eerste verdieping? Met haar lange wijde rok,
een bankje onder de voeten, zat ze daar maar te vlechten, mandjes
of zoiets. Ze had veel bekijks. Zo zien nu die lui eruit, toch leuk
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dat je hier. nu een echte kunt zien, in nationaal costuum, .zo uit
de Congo ...

Toevallig kwam er juist hoog bezoek, toen wij er waren, Joséphine
Charlotte met Jan van Luxemburg. Iedereen vloog naar voren om
het hertogelijk paar te zien. Er werd gejuicht en geklapt. Het ne-
gerinnetje wou het ook zien; ze liep van háar stoel ook naar de
balustrade waar wij allemaal overheen leunden. De intocht was
van bovenaf prachtig te zien. Niemand lette op het donkere figuur-
tje, dat ook naar beneden stond te kijken. Iedereen was vol van
Astrid's dochter, tenger vrouwtje, bleek zonder opmaak, en de
spichtige Jan met zijn snorretje achter haar aan. Het was weinig
koninklijk, maar wel sympathiek. Je kon aan de reacties van het
publiek merken, dat ze geliefd zijn.

't Negerinnetje keek geinter/esseerd toe. 't Kan zijn dat ze
dacht: is dat nou alles? maar ze wou blijven kijken net als wij
allemaal, tot Joséphine Charlotte uit het gezicht verdwenen zou zijn.
Maar dat mocht niet. Een Belgische dame, waarschijnlijk iemand
van de administratie, haalde haar met een beschermend gebaar
terug en bracht haar als een' kind weer naar die stoel voor de
pilaar. Met duidelijke tegenzin ging ze mee. Daar zat ze weer, te
kijk ...

Een stel Congolese jongens, dat in het paviljoen van de Missions
Catholiques had zitten weven, had er de brui aan gegeven, liet ik
lIle vertellen. Kinderen hadden hun pindanootjes en bananen toe-
geworpen. Daar waren ze boos om geworden. 't Is tenslotte geen
dierentuin, hè, zei mijn zegsman.

En hebt U beneden die drie maquettes gezien van 1908, 1938
en 1958? Dat was ook wel interessant.

De hotelaccomodatie in de Congo in 1908: een primitieve hut
in ,een oen~oud met een blanke als jager ervoor, zijn potje kokend
boven een houtvuurtje. In 1938 ligt hij op een luie stoel in een wit
pak met een tropenhelm op voor een soort Indische passanggrahan
(herberg). Maar in 1958 is het een modern hotel geworden met
airconditioned kamers. Via de ruime galerij zie je rijk gemeubelde
kamers met blanke dames en heren op sofa's en in fauteuils een
boek of een krantje lezen. Een zwarte Congolees als bediende komt
aanlopen met een blad vol koele dranken (associatie: "ons Indië" van
voor de oorlog!).

Een Belg komt langs en ik waag 't: Denkt U dat het in 1968
nog zo zal zijn, of omgekeerd. de Congolezen op de sofa's en de
blanke met het dienblad? Hij lacht, en zegt: ça se peut . . . .
possible. 't Zijn leuke lui, die Belzen. Zoiets had je hier in 1945 niet
kunnen zeggen.

Maar of hij nu nog zou lachen, dat weet ik niet.

Wilma Wenk
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Aan dit nummer werkten o.a. mee:

W. A. Braasem, geb. 1918, eerst indoloog, studeerde eth_
nologie en Indon. filologie. Publiceerde Pantuns, 1950;
Proza en poëzie van het heilige meer der Bataks, 1951
(met R. Nieuwenhuys) Volkspoëzie uit Indonesië.

C. de Groot, correspondent van "De Volkskrant" in Parijs.

]. H.Huizinga, zoon van de historicus J. Huizinga, cor-
respondent van de "Nieuwe Rotterdamse Courant" in
Londen. Reportages over Afrika en Indië. Studeerde rech-
ten in Leiden.

Uys Krige, geb. 1910. Werd na zijn studie journalist en
reisde door vele Europese landen. Was oorlogscorrespon-
dent in Noord-Afrika en twee jaar krijgsgevangen in Ita-
lië. Zijn ontsnapping beschreef hij in "The way out". Na
de oorlog in Johannesburg en in Kaapstad gevestigd als
journalist. Publiceerde een aantal dichtbundels en repor-
tage (Sol y Sombra).

Margrit de Sablonière, pub!. Vrijheid en Absurditeit -
Bom; Vincent van Gogh - Wereldbibliotheek, 1953;
Inleiding tot de kunst van Van Gogh - Bom, 1958. Vert.
Negerlitteratuur, o.a. van Richard Wright, Camara Laye,
Harry Bloom, Amos Tutuola. Art. over Negercultuur
en Rasproblemen. Voorm. med. Het Boek van Nu; med.
Negerlitteratuur Litterair Paspoort; pub!. Museumjoumaal.

Germaine Tillion, ethnologe, bracht voor de oorlog vele
jaren in Algerije door, waar zij in 1954 opnieuw heen
is gegaan; publiceerde o.a. L'Algérie en 1957.

Dr. G. D. van Wengen, studeerde ethnologie in Leiden.
Thans verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde
te Leiden.

Omslag: Peter Noordenbos

De vignetten zijn getekend door Helmuth Lander (Darm-
stadt) naar oude Ashanti goudgewichten (ontleend aan het
internationale negertijdschrift Black Orpheus).
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