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Het vraagstuk over de volmaakbaarheid (perfectibiliteit) der men-

schenrassen, bepaaldelijk der lagere, is zonder twijfel een der gewig-

tigste, waarmede zich de anthropologie in den laatsten tijd heeft bezig

gehouden. Om dit evenwel goed in te zien behòren wij in de eerste

plaats te weten, wat men hier onder perfectibiliteit verstaat. Wij

kunnen dit het best verduidelijken door do vraag naar die volmaak-

baarheid aldus voor te stellen: bezitten alle menschenrassen de vat-

baarheid voor verstandelijke en zedelijke ontwikkeling? — zijn alle

in staat vroeger of later den voet te zetten op den weg van maat-

schappelijken, staatkundigen, wetenschappelijk en, godsdienstigen voor-

uitgang en op dien weg te blijven voortgaan? Wanneer wij de

geschiedenis der beschaafde volken van Europa nagaan, dan vinden

wij overal, dat zij oudtijds, het een vroeger, het ander later, zich

uit een toestand van barbaarschheid, gelijk men het noemt, hebben

weten te verheffen tot een toestand van steeds vooruitgaande materiële

en intellectuele beschaving Nu is de vraag deze: kunnen ook de

menschenrassen, die nog in onzen tijd in een staat van barbaarschheid

verkeeren, zich uit dien toestand los maken om zich zelven steeds

hooger en hooger te ontwikkelen? Bezitten zij tot eene zoodanige

ontwikkeling den aanleg? Bezitten alle die?

Voor de wetenschap is de wijze, waarop deze vraag beantwoord

moet worden, van geen gering gewigt. Al moge men de vraag, of

het psychologisch verschil tusschen mensch en dier slechts in den graad
dan wel ook in het wezen hunner psychische eigenschappen gelegen is,
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geheel onbeslist laten, of zelfs het er voor houden, dat dit verschil

alleen in de meerdere ontwikkeling van die eigenschappen bij den

mensch gelegen en dus onwezenlijk is, - zoo is het toch zeker, en

moet men waarlijk verblind zijn om het niet te erkennen, dat de

uitingen, de openbaringen van het zieleleven, zoo als zij zich bij den

mensch vertoonen in zijn geheele leven cn streven, zoo als zij de

bestanddeelen uitmaken van de geheele geschiedenis der menschheid,

hemelsbreed en wel zonder twijfel niet slechts in graad, maar wel

degelijk wezenlijk verschillen van de uitingen van het zieleleven der

dieren. De laatste leert men kennen uit werken, zoo als, om twee

der voortreffelijkste in dit deel der wetenschap te noemen, dat van

REIMARUSUeher die KunsttrieBe der Thieren, en dat van HARTING over

de Bouwkunst der dieren. De uitingen van het zieleleven des menschen

leert men uit de geschiedenis, — de geschiedenis der staatkundige,

maatschappelijke, intellectuele ontwikkeling der menschheid. De dieren

hebben geene eigenlijke geschiedenis. De menschheid ontwikkelt

zich en de toestand, waarin zij elk oogenblik verkeert, is een andere

dan die, waarin zij zich op het volgend oogenblik bevinden zal. En

de oorzaak dier verandering van toestanden, dier ontwikkeling ligt,

al moge men ook aan uitwendige omstandigheden een aanmerkelijken

invloed toekennen, in den aard van het zieleleven des menschen

zelven. Bij het dier daarentegen is alles, voor zoo ver het van de

spontane werking zijner psychische eigenschappen afhangt, statio-

nair, en alleen uitwendige van het dier zelf onafhankelijke invloe-

den vermogen er eene verandering in te weeg te brengen. Het is

daarom niet ten onregte dat men de vatbaarheid voor steeds vooruit-

gaande ontwikkeling beschouwt als de meest wezenlijke eigenschap,

waardoor zich de mensch van de dieren onderscheidt. Maar daaruit

volgt dan ook, dat, wanneer men die vatbaarheid aan een menschen-

stam ontzeggen moet, deze niet meer in de volste beteekenis den

naam van menschenstam dragen kan, —
dat althans, wil men al dien

stam tot het genus «mensch” brengen van wege zijne ligchamelijke

eigenschappen, men toch genoodzaakt is hem te beschouwen als eene

van de overige menschen wezenlijk onderscheidene, lagere menschen-

soort. Wij, leden van het Kaukasische, by uitstek perfectibele men-
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Maar juist daarom bezit het vraagstuk aangaande de pcrfectibiliteit

der lagere menschenrassen ook een maatschappelijk praktisch belang.

Immers, indien het blijkt, dat inderdaad eenige menschenstammen den

aanleg tot pcrfectibiliteit missen en als zoodanig voor eene wezenlijk

van ons verschillende, lagere soort van wezens moeten worden ge-

houden, dan ligt de volgende redenering tamelijk voor de hand.

«Noch godsdienst, noch zedekunde verbieden ons ora tot ons voordeel

en geraak gebruik te maken van de dieren, die het land en het water

bewonen. De mensch mag ze, ook tegen hun wil, lot zijne dienaren

maken; dit doen zelfs zij, die uit godsdienstig beginsel het dooden

van dieren en het eten van hun vleesch afkeuren. De meest naauw-

gezetto zedekundigen van alle tijden en volken hebben in dit opzigt

alleen aangedrongen op menschelijkheid, dat is, op het vermijden van

allo onnoodige wreedheid. Men mag een dier tot zijn onvoorwaardelijk

gehoorzamen dienaar maken, — men mag het voor zich doen arbei-

den, — men mag het naar het gevoelen van de overgroote meerder-

heid dooden
,

— maar het is verboden het te plagen of te martelen.

Wel nu, wij hebben hier te doen niet, zoo,men wil, mot dieren,

maar toch met lagere wezens dan wij zelve, die onze broeders en

enze naasten niet zijn. Kan men nu volhouden, dat de verpligtingen,

die den cencn mensch verbinden jegens den anderen, en die, welbe-

schouwd, berusten op de erkenning van het gelijk mcnschelijke in

allo menschen, op het waarderen van den mensch in den mensch, in

hare geheele uitgestrektheid ook voor ons verbindend zijn, waar er

spraak is van onze verhouding tot die lagere wezens ? Immers neen!

Wij willen gaarne erkennen, dat wij verpligt zijn ons mcr.sehelijk

schennis, zouden dan het volste regt hebben om te beweren, dat er

tusschen ons en een ras, dat even als het dier steeds gedoemd is te

blijven wat het is, een zoo wezenlijk verschil bestaat, dat het voor

ons volslagen onzin zijn zou om de leden van zulk een ras als onze

gelijken, onze broeders, als wezens van dezelfde soort te erkennen,

Het geslacht mensch zou minstens in twee soorten gesplitst moeten

worden, den bij uitstek met rede begaafden mens
ch,

den homo sapiens

van LINNAEUS, en den diermensch, tusschen wien en de overige dieren

de menschgelijkende (anthropomorphe) apen den overgang uitmaken.
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jegens hen te gedragen, nog meer dan jegens do dieren. Wij willen

op grond van het hoogere psychische standpunt, waarop die lagere

menschensoorten dan toch in vergelijking met do dieren staan, toe-

goven, dat op ons de vorpligting rust om, terwijl wij door hen ons

eigen belang trachten tc bevorderen, tevens zoo veel mogclijk het

hunne in het oog te houden Maar alleen onkunde of dweepzucht

kunnen het laken, wanneer wij hen aan ons onderdanig maken, wanneer

wij hen, zonder dat zij zelve het willen of begrijpen, dienstbaar ma-

ken aan onze eigene ontwikkeling en beschaving, — vooral, wanneer

het daarenboven nog vrij zeker is, dat die lagere rassen in onze heer-

schappij over hen do beste waarborgen vinden voor hun eigen geluk.”

Ik heb niet maar de vwgelijkheid dezer redenering verondersteld

voor het geval dat de anthropologie een ontkennend antwoord mogt

geven op de vraag aangaande de perfectibiliteit van alle menschen-

rassen. Die vraag toch wordt door zeer vele anthropologen in ont-

kennenden zin beantwoord, en men heeft inderdaad op dat antwoord

die redenering gegrond, — eene redenering, waartegen waarlijk niet

veel is in te brengen. Ik heb alleen de, ’t zij onbewimpelde, ’l zij

min of meer bewimpelde uitspraken van eenige anthropologen op

eene eenvoudige en ondubbelzinnige wijze voorgesteld. In de laatste

tijden toch is eene geheele omkeering van de denkbeelden aangaande de

slavenkwestie aangevangen. Vele mijner lezers zullen zich met mij

den tijd herinneren, toen alleen zoodanige personen, die bij de in-

standhouding der slavernij meer of min regtstreoksch belang hadden,

of zij, die zich door hen hadden laten inspireren, de «instelling” der

slavernij in ernst verdedigden, — toen geen fatsoenlijk, weldenkend

mensch, vooral geen opregt christen een verdediger der slavernij

wezen kon. Die tijden zijn voorbij. Om van Amerika niet te spre-

ken, in het christelijke, abolitionistische Engeland begint men de sla-

vernij der negers meer en meer te verdedigen, — niet, zoo als vroeger

eenige niet zeer achtenswaardige exemplaren van do soort homo sapiens

dit deden, uit bet oogpunt van materieel belang, — maar op anthro-

pologische en wijsgeerigc gronden. Ik zou daarvoor vele bewijzen

kannen aanvoeren, doch bet is genoeg de in bet vorig jaar geboudeno

voordragt van den beer JiMES nrirr, voorzitter van de Anihropolo-
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rjical Society of London en de breedvoerige discussiën, waartoe dio

voordrag! in den boezem van dat genootschap aanleidinggaf, te lezen,

om daarvan overtuigd te worden. Zelfs schijnt de naam «abolitionist”

een scheldnaam te zullen worden. Althans in de vergadering der

Anthropological Society van den 1 December des vorigen jaars waagde

een zekere heer bueke te zeggen, dat hij, ofschoon hij het lagere

intellectueel standpunt der negers erkende, toch meende te moeten

wijzen op het groot verschil in vatbaarheid voor ontwikkeling, datook bij

ons eigen ras plaats vindt. Daarop viel een ander, de heer MC. uknky,

hem in de rede met de volgende woorden: nk vrees, mijnheer, dat

gij een abolitionist zijt.” Bukke: «deze heer heeft het regt zijne

opinie te bezitten, en hij zal mij natuurlijk veroorloven de mijne te

hebben. Ik beweer, dat het verschil tusschcn ons en den neger alleen

in den graad bestaat." Mc. iienry: «ik heb medelijden met u; gij

weet niet beter.” Bueke: «ik moet den voorzitter verzoeken zulke

ongepaste iuterruptiën te verhinderen. Mijnheer kan spreken wanneer

ik geëindigd heb.” — En ik kan verzekeren, dat mc. iienuy sprak

in den geest van de meeste loden der vergadering.

Onder zoodanige omstandigheden zal ik, naar ik meen, naar geeno

verontschuldiging behoeven om te zien, wanneer ik het vraagstuk van

de volmaakbaarheid der lagere raenschcnstammen, bepaaldelijk der

negers, nogmaals opzettelijk bespreek. Ik zeg: nogmaals; wantin

den jaargang van 1853 van het Album der Natuur heb ik in een kort

opstel over do Negers dit punt reeds aangeroerd. Sedert dien tijd

is mijne zienswijze daaromtrent, niettegenstaande al wat ik er over

gehoord en gelezen heb, in de hoofdzaken dezelfde gebleven. Maar

vooral na de boven reeds vermeide voorlezing van den heer hunt '),

') On the Negro’s place in Nature. Londen 1863, 60
pag. in 8vo. Reeds vroe-

ger had hunï do feiten, op welke hij zijne stellingen grondde, medegedeeld voor

een gemengd gehoor hij gelegenheid eencr meeting dor Uritish Association for the

Admnccment of Science te Nowcastlc-upon-ïyne. Die mcdedeeling was daar ont-

vangen mot duidelijke blijken van afkeuring, met zulk luid sissen, dat, gelijk iiünt

zelf zegt, «men gedacht zou hebben, dat do kamer bijna opgevuld was met een aan-

tal van de verleiders van eva, in plaats van met hare beminnelijke afstammelingen.”
In den boezem dor Anthropological Society vond do voordragt over hetzelfde onder-

werp, door hünt don 17 November 1863 gehouden, veel bijval, ofschoon dio dan

ook niet onverdeeld kon genoemd worden, gelijk blijkt uit do daarover gehoudeno
discussiën. Zie The Anthropological Seview voor 1864.
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die in Engeland zoo voel sensatie schijnt to hebben gewekt, is het

noodig dat ook zij, die zijne opinie niet of niet gcheclenal deden,

van hunne zienswijze doen blijken. Ik wensch dit in dit opstel te

doen. Bovendien is vooral nu, nog meer dan vroeger, ceno beschou-

wing van het vraagstuk over de perfectibiliteit der menschenrassen

belangrijk te noemen. Wij zien door de beschaafdste natiën van Eu-

ropa, laatstelijk ook door Nederland, de slavernij in hare overzeeschc

bezittingen afgeschaft; wij zien de staten, die nog kort geleden de

magtigc Noord-Amerikaanscho Unie vormden, onder elkander gewik-

keld in een oorlog, die in verschil van opinie omtrent de slaven-

kwestie, zoo al niet regtstreeks en uitsluitend, toch hoofzakelijk zijn

grond heeft. Moeten wij die afschaffing der slavernij toejuichen, of

moeten wij die, ook om den wil van het zwarte ras, afkeuren?

Hebben wij er inderdaad reden toe om ons te verblijden, indien ge-

beuren mogt wat sommigen voorspellen, dat namelijk ten gevolge van

de magt der omstandigheden de slavernij in de Zuidelijke Staten der

voormalige Unie als van zelf zal komen te vervallen? Ik ben niet

van voornemen eene breedvoerige beantwoording dier vragen te on-

dernemen. Wat ik wensch te doen is een onpartijdig overzigt te

geven van de gronden, waarop beweerd wordt, dat, in het bijzonder

do neger niet volmaakbaar is, en daarop te laten volgen eene beknopte

mcdcdeeling van de bedenkingen, die ik meen dat daartegen met

eenigen grond kunnen worden aangevoerd. Bij de behandeling toch

van het vraagstuk aangaande do volmaakbaarheid der lagere menschen-

stammen heeft men steeds in do eerste en voornaamste plaats op de

negers het oog gehad. Ik zal dat voorbeeld volgen.

Hoe vreemd het schijnen moge, is het toch voor velen niet over-

bodig eenigzins op de hoogte geholpen te worden van wat men eigen-

lijk door een «neger” verstaat. Het ontbreekt zelfs onder de overi-

gens beter onderwezenen niet aan een aantal, dat daarvan nog geen

’t minste begrip heeft. Zoo weet ik, dat voor weinige jaren in ons

land een jonge Javaan als een specimen van een neger is vertoond

geworden aan do leden eener godsdienstige vcrceniging, die zich onder
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anderen ook de christelijke opleiding van door hen vrijgekochte

Westindischc negerkinderen ten doel stelde. — Onder den naam nu

van negers begrijpt men uitsluitend de zwarte of althans zeer donker

gekleurde, zich door de na te melden eigenschappen onderscheidende

volken, dio Midden-Afrika bewonen, ongeveer tusschcn 20° N.B. en

16° Z.B, Het is mocijelijk om in een paar woorden de grenzen van

het Negerkind eenigzins duidelijk op te geven, doch dit doet hier

weinig ter zake. Genoeg is het, wanneer men in het oog houdt, dat

hot noordelijk en noordoostelijk gedeelte van Afrika bewoond wordt

door volken, die
,

hoezeer eenige onder hen zeer donker van kleur

zijn, om voldoende redenen gebragt worden tot dezelfde raenschen-

groep, waartoe wij, Europeanen, beboeren, te weten tot den Kauka-

sischen of Europeschen, —
dat ten zuiden van de Negers het land

ligt der Kaffers en nog meer zuidwaarts dat der Hottcntotten en

Boschjesmannen. Noch de Kaffers, noch de laatstgenoemde volken

zijn negers. De Congo’s op do westkust, do Makoea’s en eenige

andere stammen op do oostkust schijnen den overgang tusschcn de

Negers on do Kaffers uit te maken. Dergelijko overgangen bestaan er

meer, ook tusschcn de negers en de noordelijke, kaukasische bewo-

ners van Afrika, en van daar vaak eenig verschil bij do ethnologen,

of deze of gene stam al dan niet tot de negers moet worden gere-

kend. Wil men weten, welke volken het meest den eigenlijken, ge-

wonen negertype aanbieden, dan raag men het er voor houden
,

dat

dit de bewoners van de kust van Guinea zijn.

Ook in Amerika bevindt zich eene negerbevolking. Doch deze be-

hoort daar evenmin oorspronkelijk te huis als de blanke bevolking.

Do Amerikaansche negers zijn door de Europeanen daarheen ge-

voerd als slaven, gekocht op diezelfde Afrikaansche kusten, waarvan

ik zeide dat de bewoners den echten negertype bezitten. Die neger-

bovolking heeft zich in Amerika zeer vermenigvuldigd; dc grootc

massa er van bestaat thans, nadat aan do overbrenging van slaven

uit Afrika paal en perk gesteld is, uit afstammelingen van de vroeger

uit het laatstgenoemde werelddeel overgebragte negers, ofschoon het

niet te ontkennen valt, dat ook nu nog van tijd tot tijd slaven uit

Afrika worden aangevoerd, niettegenstaande al de moeite, die vooral

Engeland zich geeft om zulks te beletten.
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Doch om ons op het regte standpunt te stellen, van waar wy de

zaak, die ons bezig houdt, eenigermate kunnen beoordeelen, moeten

wij nog een oogenblik stilstaan bij de kenmerkende eigenaardigheden,

die wij bij den neger zoo wel van de ligchamelijke als van de gees-

telijke zijde ontdekken. Ik zal in een kort bestek trachten zamen te

dringen, wat het noodzakclijksl is om zich een cenigzins juist beeld

van den lypischen neger te vormen.

De schedel des negers is langwerpig, smal, ter weerszijde als za-

mcngedrukt, en dus van voren naar achteren als ’t ware uitgerekt;

hot achterhoofdsgat ligt iets meer naar achteren dan bij den Europeer;

hot voorhoofd is rond, klein en smal. Het aangezigt is meer lang-

werpig dan kort, plat, benedenwaarts smal, maar onder de oogen

met sterk naar voren uitstekende, als ’t ware voor- en buitenwaarts

gekantelde wangbeenderen. De oogen staan verder van elkander dan

bij den Europeer, maar minder ver dan bij den Mongool. De neus

is breed on plat, aan don wortel ingedrukt, met breedo neusvleugels,

wijde neusgaten en een stompe punt. De bovenkaak steekt zeer

vooruit; de snijtanden staan niet loodregt, maar schuin naar voren

gerigt. Vandaar de kleinheid van den gelaatshoek, die over het

algemeen tusschen 70° en 75° is en in enkele gevallen tot Gö 17 zinkt.

Do mond is breed en voorzien van dikke, als ’t ware omgekrulde

lippen, — de kin breed, rond en achterwaarts wijkend. De ooren

staan ver van het hoofd af en het oorlapjo is doorgaans zeer klein. Do

hals des negers is kort en dik; de drie natuurlijke krommingen van de

wervelkolom zijn minder sterk uitgedrukt dan bij de Europcers. Do

borst is hoog gewelfd, maar smal; het bekken is mede smal en de

darmbeenderen hebben een meer vcrtikalen en tevens achterover hellen-

den stand dan bij de Europeers het geval is. — De armen des negers

zijn wat langer dan bij andere menschenrassen; de handen zijn smal,

met lange spitse vingers en een langen, maar dunnen, niet zeer krachtig

ontwikkelden duim. Volgens de waarnemingen van j. van der hoe-

ven (Bijdr. tot de Nat. Gesch. van den Negerstam. Leiden 1842, bl. 68)

reikt do huid tussclicn de vingers hoogcr bij deze laatste op dan bij

Europcers. De boenen zijn langer dan bij de Europeers, maar kor-

ter dan bij de Hindoes, de dijen zijn smal, de knieën bij ’t staan
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steeds min of meer gebogen, de kuiten dun en iets hooger geplaatst

dan bij den Europeer; de voeten zijn lang, van voren broed, plat, dat

is met weinig welving van den rug en weinig holte in de zool; de hielen

steken ver naar achteren uit. Het schijnt, dal do grootero lengte der

bovenste en onderste ledematen niet berust op eene grootero lengte van

het opperarmbeen en de dijebeenderen, die zelfs, volgens pruner-bey
,

korter dan bij do Europeërs zouden zijn, maar eerder op de lengte

van den voorarm en dor hand, en van de scheenbeenderen. De kleur

der huid schijnt bij oenige negerstammen inderdaad zwart te zijn '), bij

de meesten echter is zij meer roetkleurig bruin, in allerlei tinten naar-

mate van het verschil van nationaliteit. Steeds zijn de voetzolen en de

handpalmen lichter gekleurd, soms bijna blank. De lippen zijn zelden

rood, meestal paarsch van kleur. — Het hoofdhaar des negers is

zwart, hard en elastiek, op de doorsnede elliptisch, doorgaans 9 h 12

centim. lang, en, even als het wolhaar van sommige dieren, beschrijft

elk haar verscheidene cirkels, die een diameter van ü tot 8 millim.

bezitten. De baard is over ’t geheel schaarsch, en het overig ligchaam

zeer weinig behaard.

De inhoud van de schedelholte des negers, uit welke wij tot het

volumen der daarin bevatte hersenen mogen besluiten, is kleiner dan

bij de volken van Europa, de Mongoolsche natiën (Mongolen, Chine-

zen, Japanners enz.) en zelfs dan bij de wilde stammen van Noord-

en Zuid-Amerika. Daarentegen is hij grooter dan bij de oude geci-

viliseerde Mexicanen en Peruanen, en zelfs dan bij dc oude Egyple-

naren en de Hindoes, even als hij ook grooter is dan bij de Hotten-

totten, do Australiërs en de op negers gelijkende Zuidzec-eilanders.
—

Do groote hersenen zijn, even als do schedel, van voren naar ach-

teren langwerpig, en tevens smal; de grijze zelfstandigheid is bruin-

achtig ,
de witte geelwit. Even als bij don uitgerekten schedel heeft

het raiddenste gedeelte der groote hersenen het overwigt in grootte

') Men noemt in hot dagelijkacb leven vaak zwart
,

wat inderdaad niet zwart,
maar slechts zeer donker gekleurd, vooral donkerbruin is. Zoo spreekt men vaak

van »zwarte oogen”, terwijl er evenwel
geene zwarte, maar wel zeer donker bruine

oogen bestaan. Menigeen heet zwarte baron te bobben on beeft intusseben donker-

bruine.
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boven do kleine voor- en achtergedeelten. En gelijk de groote her-

senen des negers hierdoor naderen tot den typus van de hersenen der

Europesche vrouw, zoo zijn er in do groote en ook in do kleine

hersenen kleine bijzonderheden opgemerkt, — bij welke wij hier echter

niet kunnen vertoeven, — die eene zekere overeenkomst tusschen

die deelen en de hersenen van het Europesche kind verraden. Ove-

rigens zijn de windingen aan de oppervlakte der groote hersenen

minder verheven, platter, grover uitgewerkt en ook minder gekron-

keld dan bij den Europeer, behalve-aan het middenste gedeelte, dat,

zoo als ik zeido, ook ten aanzien van den omvang bij den neger

boven de overige hersendeelen het overwigt bezit.

De ontwikkeling van het spierstelsel staat bij den neger niet in

evenredigheid tot de zeer krachtige ontwikkeling zijner forsche, zware

en harde beenderen. Hun vleeschachtig gedeelte is kleiner, hun

peesachtig grooter dan bij den Europeer het geval is. Hiervan zijn

enkele spieren, met name de kaauwspieren, uitgezonderd. — Wat.

de bloedvaten aangaat, zoo heeft het aderlijke stelsel hei
over-

wigt boven het slagaderlijke; het bloed is donker, dik, kleverig; de

bloedwel geel. Alle klieren zijn bij den neger sterk ontwikkeld,

vooral die klieren, die aan de spijsvertering dienstbaar zijn, gelijk dit

trouwens met alle in den buik gelegen organen het geval is, vooral

met de zeer groote lever.

Alle verrigtingen, die met de spijsvertering en de afscheidingen in

verband staan, geschieden dan ook bij de negers zeer krachtig. Als

eene eigenaardigheid dor negers vermeld ik eindelijk nog de ranse,

ammoniakalo reuk, dien de neger uitwasemt, en die niet aan zijne

huiduitwaseming, zijn zweet, maar aan de afscheiding der huidsmeer-

klieren te wijten is. Door zindelijkheid verminder! deze reuk, zonder

echter geheel te verdwijnen. Trouwens vele Europeërs met sterk

ontwikkelde en krachtig fungerende huidklieren, wasemen mede ecu

eigenaardigen reuk uit.

Ik geloof in het voorgaande de hoofdeigenaardigheden des negers

op eene voor ons oogmerk voldoende wijze te hebben zamengevat.

Wie cr meer van wil weten, dien verwijs ik, behalve naar het be-

wuste opstel van humt
,

vooral naar de voortreffelijke en uitvoerige,
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op eigene veeljarige waarneming in Egypte gegronde schildering van

prdner-bey, te vinden in de Mémoires de la Société d’Anthnpologie de

Paris, Tom. I, pag. 293 etc., eene beschrijving, die humt voor een

deel in de noten op zijn opstel overgenomen heeft. Ik voeg er nog

alleen de opmerking bij, dat er tusschen het groot aantal volken, die

tot den negerstam behooren
,

een soms vrij aanmerkelijk verschil bestaat

in ligchaamsbouw, in schedel- en gelaatsvorm, in kleur, in haargroei

enz. Evenwel is het, volgens pruner-bey, ten onrcgte beweerd, dat

do negerstam even veel verscheidenheid zou aanbieden als do Kauka-

sische of Europeschc hoofdgroep des menschelijken geslacht.

Laat ons hier een oogenblik stil staan. Het is niet te ontveinzen,

dat vele bijzonderheden in den ligchaamsbouw des negers hem doen

kennen als een wezen, dat, naar het ligchaam althans, nader slaat

aan de dieren dan de Europeer, — als een lageren menschelijken

type in één woord. Letten wij op de betrekkelijke kleinheid en

smalheid des schedels, vooral van het voorste gedeelte er van, op de

sterke ontwikkeling en het vooruitsteken der aangezigtsboenderen, den

terugwijkendon kin, de meer achterwaartsche plaatsing van het grooto

achterhoofdsgat, op de ver van het hoofd staande en in de bijzonder-

heden minder uitgewerkte ooren , dan zien wij daarin duidelijk eene

toenadering tot het moer dierlijke, bepaaldelijk tot het aapachtige.

En do smalheid van den romp, bovenal de meer vertikale stand der

heupbeenderen, de regtheid dor wervelkolom, de kortheid van den

hals, do lengte der armen en der smalle handen, do zwakheid van

den duim, eindelijk de hebbelijk gebogene houding der knieën, de

geringe ontwikkeling der kuiten, de platvoet bewijzen die toenadering

niet minder. Ook do zeer groote ontwikkeling van alle organen, die

dienstbaar zijn aan de uitoefening van de meest grof materiële van

alle verrigtingen, do spijsvertering, wijzen op iets meer dierlijks. Het

zou dwaasheid zijn te willen ontkennen, dat do Neger zich inderdaad

naar het ligchaam op een meer dierlijk, lager standpunt bevindt dan

de Europeer.

Doch moge het bezit van eenigzins meer dierlijke vormen en lig-

chamclijkc eigenaardigheden doen vermoeden, dat de neger ook intel-

lectueel zeer ver beneden den Europeër zal staan, — om zulk een
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onbepaald vermoeden op eenigen goeden grond te doen steunen, is er

nog meer noodig. In het bijzonder moeten wij hier de hersenen der

negers en die der hoogerc menschenstaramen met elkander vergelij-

ken. — De hersenen nu dos negers zijn, in ééne massa genomen,

volgens de nieuwste onderzoekingen, gemiddeld kleiner dan die der

Europeërs. Dit beteekent echter weinig of' niets. Want vooreerst

hebben diezelfde onderzoekingen geleerd, dat ten aanzien van den

absoluten omvang der hersenen duizendo Europeërs en Negers met

elkander gelijk staan. En vervolgens is het eene bekende waarheid,

dat de omvang en het gewigt der gezamenlijke hersenmassa, bij normale

hersenen, geenszins altijd in regte evenredigheid staan tot de mate

der verstandelijke vermogens. Gelijk dit niet het geval is bij indivi-

duen, zoo is het ’t ook niet bij stammen. Wij hebben dan ook reeds

gezien, dat de negers, wat aangaat den omvang hunner hersenen,

cenige volken overtreffen, wier hooge verstandelijke aanleg niet te

betwijfelen valt. Anders is het evenwel gelegen, wanneer wij het

oog vestigen op de verhoudingen van zekere afzonderlijke hersendee-

len, bepaaldelijk van do groote hersenen. Echter doet ook de om-

vang der geheele massa van deze niet zóó veel af als men denken

zou. Wij mogen aannemen, dat de groote hersenen de deelen zijn,

die in het algemeen in naauwe betrekking staan tot de zielsvcrrigtingen;

maar dat eigenlijk de voorste kwabben der grootc hersenen, die in het

voorhoofd liggen, de ligchamelijke organen zijn van onze hoogere ver-

standelijke vermogens, van ons denken, terwijl de raiddensto kwabben,

die het middendeel der schedelholte opvullen, meer in verband staan

met ons gevoels- en gemoedsleven. Bovendien schijnt men uit feiten,

dqor de vergelijkende ontleedkunde geleerd, te mogen besluiten, dat

ook de windingen op de oppervlakte der groote hersenen hier van

beteckenis zijn. Immers bij die zoogdieren, die verstandelijk op den

laagsten trap staan, is die oppervlakte glad, en bij de overigen staan

het aantal, de sterkere krommingen, de scherpere en fijnere omtrek-

ken dier windingen en ook hare asymmetrie -op de beide hersen-

helften in regte evenredigheid tot den rang, dien zij in intellectueel

opzigt innemen. Nu zijn bij den neger de voorste kwabben der

groote hersenen èn absoluut, èn tevens naar evenredigheid van de
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overige kwabben dier hersenen minder ontwikkeld dan bij den

Europeer, zoowel wat den omvang als wat de gesteldheid der win-

dingen aangaat. Daarentegen vindt men bij hem het middengedeelte

dier hersenen, naar evenredigheid der overige hersendeelen, groot, de win-

dingen er van talrijk
,

sterker gekronkeld en scherper uilgedrukt. Het

besluit ligt dus hier voor de hand: de Neger moet in zuiver verstandelijk

opzigt beneden den Europeer slaan; het gevoelen moet bij hem het

overwigt hebben boven het denken; in zijne handelingen zal h\j zich

meer door zijn gevoel, door zijne eerste indrukken, dan door rede-

nering laten besturen. Hierin ligt onmiskenbaar iets vrouwelijks,

gelijk dan ook bij de Europeesche vrouw een zeker overwigt van het

middenste gedeelte der groote hersenen boven het voorste wordt

waargenomen. Maar daar de hersenen van den volwassen neger bo-

vendien, gelijk ik reeds opmerkte, eenigo eigenaardigheden bezitten

van het Europeesche kind, zoo mag men vermoeden, dat hij ook in

zijne intellectuele eigenaardigheden en in zijn karakter iets kinderlijks

zal vertoonen.

Om evenwel ten aanzien van dit punt volkomene zekerheid te ver-

krijgen, moeten wij weten, hoe zich de intellectuele aanleg dor negers,

vergeleken met die der Europeërs, naar buiten openbaart. Gaan wij

nu na, wat ons door bevoegde waarnemers, die jaren lang in de ge-

legenheid waren negers van verschillende stammen waar te nemen,

te dezen aanzien wordt geleerd, dan komt dit hoofdzakclijk op het

volgende neêr. De neger is zinnelijk in do hoogste mate; op den

voorgroud staat bij hem de voldoening van zijne ligchamelijke begeer-

ten, die sterk zijn, — en daarna zijn babbelen, zingen en dansen

voor hem behoeften, die hij niet ontberen kan. De neger is zinnelijk,

een materialist, even als elk kind dit is, maar niet een verfijnde,

koel beredenerende materialist, zoo als de Chinees. Hij is zeer vat-

baar voor indrukken; alles maakt eigenlijk op hem een sterken indruk;

hij is gemakkelijk aan het lagchen en aan het weenen te brengen;

maar zoo worden zijne harlstogten ook spoedig en sterk opgewekt, zoo-

dat zij hem geheel regeren. Echter bedaren zij ook spoedig weer, en

do opwekking er van is niet duurzaam; echter vergeet hij bewezen wel-

daden of beleedigingen niet ligt. Ver terug denken en ver vooruit zien
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in do toekomst is doorgaans zijne zaak niet; hij houdt zicli aan liet tegen-

woordige en wat daar het naast aan grenst, doch dit gaat bij hem

niet zoo ver als bij zekere Amerikaansche stammen, van wie men

verhaalt dat zij voor nietigheden, die hun lust opwekken, ’s morgens

verkoopcn, wat zij ’s avonds hoog noodig zullen hebben; tot zoo iets

is do neger te slim en te belangzuchtig. Zoo lang het zaken geldt,

die binnen zijn gewonen kring liggen en die hem zelven aangaan,

redeneert hij zeer goed; in andere gevallen legt hij vaak eene grooto

stompheid en eene zonderlinge gedachteloosheid aan den dag. Een

trek, dien hij met de kinderen gemeen heeft, is zijn gebrek aan vin-

dingsgeest, aan scheppend vermogen, verbonden mot een groot talent

voor navolging en eene sterke nieuwsgierigheid. Het zonderlingst

in het karakter des negers is de gemakkelijkheid, waarmede hij het

morele evenwigt verliest en van het eene uiterste tot het andere over-

slaat, zonder dat rnen er vaak eene genoegzame oorzaak voor bespeu-

ren kan. In het gewone leven is de neger doorgaans goedhartig,

zelfs medelijdend, — en toch is hij tot de grootste wreedheden in

staat, ook zonder dat juist zijne wraakzucht opgewekt is. Hij verde-

digt zijne vrouw en kinderen met een alles opoflerenden moed, —

maar verkoopt op een anderen tijd do laatste voor een bagatel. Hij

kruipt in het slof voor zijn vorst, — maar wanneer deze hem begint

te vervelen, slaat hij hem dood.

Men ziet, dat deze karaktertrekken althans niet in strijd zijn mot

wal wij uit de eigenaardigheden van de hersenen des negers meenden

te mogen vermoeden, al is hot ook dat het steeds zeer moeijelijk te

beslissen valt, wat men bij zulk eene karakterschets op rekening moet

stellen van den natuurlijken aanleg, of van den trap van beschaving,

waarop een volk staat. Dit echter mogen wij, dunkt mij, uit de ver-

gelijking van de ligchamelijkc en geestelijke eigenschappen der negers

gerust opmaken, dat hij, over het geheel genomen en alle individueel

verschil daarlatende, althans in zuiver verstandelijk opzigt beneden

den Europeer staat, of, wil men liever anders, dat zijn gohcele gees-

telijke aanleg een andere is dan die van den laatst genoemden.

Doch daarin ligt, gelijk van zelf spreekt, nog niet opgesloten, dat

de neger een voor ontwikkeling, voor voortdurende volmaking onvat-
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lifuir wezen zijn zou. Hooren wij dus hen, die dit beweren, wanneer

zij daarvoor hunne gronden aanvoeren.

»A1 hetgeen wij,” dus spreken zij, die do vatbaarheid voor ont-

wikkeling der negers ontkennen, «bij de negers waarnemen, zoo wel

bij de slavenbevolking en de vrije negers in Amerika, als bij do

verschillende negervolken in hun eigen land, in Afrika, doet zien, dat

zij niet tot eene zelfstandige ontwikkeling te brengen zijn, ’t zij door

een aanstoot van buiten, t zij door een in eigen boezem ontstanen

aandrang. Overal, waar door Europeanen scholen voor negerkinderen

zijn opgerigt, heeft men het zonderlinge verschijnsel opgemerkt, dat

die kinderen meestal zonder uitzondering, tot op den leeftijd van 11
,

12 a 13 jaren voor blanke kinderen volstrekt niet onderdoen, ja vaak

deze in gevatheid en vlugheid overtreffen, maar dat zij tevens, zoodra

zij den genoemden ouderdom bereikt hebben, geen stap verder voor-

uitgaan, staan blijven op het punt waar men hen gebragt heeft, en

vaak weer achteruitgaan, terwijl daarentegen het blanke kind dan

eerst regt begint zich te ontwikkelen. Is hier wel te miskennen

eene treffende overeenkomst met de anthropomorphe apen, den Orang-

oetan b.v, en den Ohimpantzë? Deze dieren zijn op jeugdigen leeftijd
niet alleen goedaardig en handelbaar, maar ook zeer slim en leerzaam.

Hoe meer zij echter den volwassen leeftijd naderen, des te onhandel-

barer en stomper worden zij ; de volwassen Orang-oetan of Chim-

pantzé is een woest, kwaadaardig, ontembaar en tevens dom en on-

leerzaam dier. Bij de pogingen, die men doet om den volwassen neger

iets te leeren, kan men alleen rekenen op zijn geheugen en zijn talent

van nabootsing. En bovendien moet men daarna nog gestadig de hand

aan hem houden; want is zijne schijnbare ontwikkeling inderdaad niets

anders dan dressuur, — hij blijft nog bovendien ook in dit opzigt
steeds ecu kind, dat hij alle opgezaraclde kennis verwonderlijk spoe-

dig geheel weder kwijt raakt, indien men hem aan zich zelven

overlaat.”

«Dit geeft zeker geen groot denkbeeld van hetgeen wij van de



336 OVER DE VOLMAAKBAARHEID DER LAGERE

vatbaarheid voor ontwikkeling bij den neger te verwachten hebben.

Wat zegt nu do ervaring verder? Dit, dat noch in Afrika, noch

elders, onder de negers ooit iets bestaan heeft, wat cene zelfstan-

dige
,

zich zelve onderhoudende en steeds vooruitgaande beschaving

kan worden genoemd.”

«In zijn land is de neger ’t zij een wilde, ’t zij een barbaar, in het

laatste geval wel is waar het eigenlijk wilde leven achter zich heb-

bende
,

maar nu nog staande op volmaakt denzelfden, zeer lagen trap

van beschaving, waarop bij duizende jaren geleden stond. In Amerika is

hij uiterlijk beschaafder en bezit eene zekere van de blanken nage-

aapte dressuur; maar daar blijft het bij ; verstandelijk teert hij geheel

op kosten van zijne blankd overheerschcrs. Alle sporen van civili-

satie, die do negers, ’t zij in Afrika, ’t zij elders vertoonen, komen op

nabootsing neder; zelve hebben zij nooit iets uitgevonden, iets uitge-

dacht, zonder hulp eene schrede op de baan van den vooruitgang gedaan.

En dat wel, niettegenstaande zij het voorregt hebben gehad om nut

te kunnen trekken, eerst van alle oude civilisation, van die van

Egypte, van Carthago, van Rome, later van die der Arabieren, nog

later van die der Europeanen. Gedurende al die duizende jaren is

er nooit een dichter, een geschiedkundige, een wetgever, een rede-

naar, een wiskundige, een natuurkundige, een schilder, een bouw-

kunstenaar, een toonkunstenaar, een taalkundige, een wijsgeer onder

hen opgestaan, — nooit heeft de negerstam ook zelfs maar het ge-

ringste toegebragt aan de hoogcre ontwikkeling der menschheid. Men

zal misschien wijzen op eenige voorbeelden van inderdaad kundige en

wel onderwezenc, ja geleerde negers. Maar behalve dat de berigton

aangaande velen van hen zonder twijfel opgesmukt en overdreven

zijn — men denke hier aan des negers vatbaarheid voor dressuur,

waarbij nog komt, dat hij een aanleg bezit tot het leeren van vreemde

talen, ofschoon hij er nooit eene goed leert, — zoo waren de meeste

van die lieden geene zuivere negers, maar mulatten of' zelfs kleurlin-

gen ,
die nog meer blank bloed in zich hadden dan mulatten. In het

algemeen, wanneer men op het verstand en de ontwikkeling van een

neger hoort roemen, kan men er verzekerd van zijn, dat hij van zeer

gemengd bloed is. Roberts, de president van Liberia, in de laatste
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tijden vaak aangevoerd als voorbeeld van wat een neger worden kan
,

bezit slechts voor | negerbloed.”

«Welke is in het algemeen de toestand der beschaving onder dc

Afrikaansche negers? Wil men het meest onbeperkte despotisme in

zijn gruwelijksten en meest menschonteerenden vorm leeren kennen,

men zal het nergens zoo vinden als onder de negers. Verlangt men

kennis te maken met het domste, meest zinnelooze en tevens wreedste

en bloeddorstigste bijgeloof', onder de negers hebt gij er gelegenheid

toe, zooals op aarde nergens. Koningen en koningjes, die de meest

onbeperkte magt van leven en dood over hunne onderdanen bezitten
,

wier dwaaste en onregtvaardigste grillen als wetten gelden, voor wie

alles in het stof kruipt, voor wie een feest geen feest is, wanneer

daarbij niet een aantal slaven en slavinnen het leven laten, vaak

nadat zij, vooral de laatste, eerst de ijselijkste folteringen hebben

ondergaan; die, zooals de koning van Dahomey, meenen, dat dc

grootste eer, dien men een Europeschen bezoeker kan aandoen, deze

is, dat zij tot zijne verlustiging voor het ontbijt aan zestig of zeventig

slaven het hoofd doen afslaan. Een bijgeloof, dat geregeld het sym-

bool met do door dat symbool beteekende zaak verwart, dat zijn

grootst vertrouwen stelt op amuletten of zoogenaamde greegrees, op

de alleronnoozelste en onzinnigste bezweringen en op menschenoffers.

Wat die amuletten en die offers betreft, zoo doen vooral do koningen

en grooten daar zeer sterk in. Een vorst van de negers liet zich

een greegree maken , bestaande uit een uit het volk opgevangon jong

meisje, dat hij levend liet inmetselen in een pilaar van klei. Bij do

begrafenis der koningen van Dahomey en van Ashanti worden niet,

zooals bij andere vorsten, eenige, maar honderdc slaven op het graf

gedood. Trouwens niet alleen bij den dood van vorsten heeft dit

plaats, maar er worden in het geheelc westelijk gedeelte van het

negerland, zoo ver dit niet ouder den onmiddellijken invloed van Eu-

ropeanen staat, slaven geofferd, wanneer een aanzienlijk man over-

leden is.”

«Wat voorts den toestand der stoffelijke beschaving aangaat, zoo

hebben het de negers in de bouwkunde nog niet verder gebragt dan

tot het bouwen van slechte hutten, en zelfs do paleizen hunner ko-
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ningcn zijn slechts eene verzameling van een aantal zulke hutten op

een ommuurd plein. De industüe is tamelijk primitief en bepaalt

zich tot het bewerken van hout en ijzer, het leerlooijen, het weven

en verwon van eenige kleedingstoffen; de landbouw, ofschoon alom

beoefend, staat op een laag standpunt; van kunsten treft men geen

spoor aan, en van beoefening der wetenschappen, op welke wijze dan

ook, nog veel minder. In alle maatschappelijke instellingen of «ge-

bruiken,” zoo als de negers zelve die noemen, heerscht eene volslagene

beginselloosheid. En wat de zedelijkheid aangaat, wij behoeven naau-

welijks te zeggen, dat deze naar evenredigheid der beschaving is; geen

volk is welligt moer zedelijk bedorven dan de Afrikaanscho neger.”

«Iets beter is het, men moet het erkennen, met die negers, die door

de Arabieren en andere Noord-Afrikaansche stammen tot den Islam

bekeerd of liever tot de aanneming daarvan gedwongen zijn. Bij

dezen merkt men van de zoo even aangeduide gruwelen niets; zij

leven, althans uiterlijk, geregelder, bewonen betere huizen, en do

dronkenschap is bij hen onbekend. Maar de aard des negers is ook

daar niet veranderd; ook daar is alles bij hem nabootsing, dressuur,

en, wat ware verstandelijke ontwikkeling aangaat, staat de Moharae-

daansche neger met den Ileidenschcn op ééne lijn.”

«Wenden wij ons thans tot de negers in Amerika, bepaaldelijk in

Noord-Amerika. Zij zijn daar, of liever hunne voorvaderen zijn daar

als slaven uit Afrika ingevoerd. Maar ten gevolge der veelvuldige

raanumissiën treft men overal, naast de slavenmagt, eene bevolking

van vrije negers aan. En groot is tevens het aantal bastaarden van

allerlei graad en kleur. Wat nu de negers zelve betreft, er bevinden

daaronder eenige zeker niet onbekwame ambachtslieden enz.,

schoon zeldzamer dan men meent, daar de meeste voorbeelden,

die men er van aanvoert, op mulatten, quartcrons en dergelijke be-

trekking hebben. Maar overigens staan de negers daar, te midden

cener beschaafde maatschappij, op een uiterst lagen trap van ontwik-

keling. Zij zijn ja, verbeterd in vergelijking van hunne Afrikaansche

broeders, maar hoezeer zij daarom ook gelukkiger zijn dan deze, zoo

is al wederom alles bij hen dressuur, geene eigenlijke ontwikkeling.

En tocli bestaat er reden om te denken, dat het racerendeel der ne-
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gors in Noord-Amerika niet eens zuivere negers zijn, maar dat bij

verreweg de mecstcn eene zekere hoeveelheid Europeesch bloed door

do aderen stroomt. Dr. nott te Mobile schreef aan prof. wilson,

dat het hem de grootste moeite had gekost hem een wezenlijk echten

negerschedcl te bezorgen. De heer
carter, een man, die zelfneger-

blocd bezit, verzekerde onlangs, dat juist de algemeene vermenging

der negers met Europeesch bloed do reden was, dat zij in het anders

voor hen minder geschikte klimaat der Vereenigde Staten niet uit-

stierven.”

«Men heeft, opdat wij even naar Afrika terugkeeren, gesproken

van de beschaving der negers te Siërra Leone, en de zendelingen

roemen op den godsdienstzin van deze lieden. Lxvingstone zegt

daarbij uitdrukkelijk, dat de Sabbath daar even streng onderhouden

wórdt als iu Schotland. Hoe het daarmede gelegen is, «eert ons

winwood beade. «Ik ben daar geweest”, zegt hij, «en heb gele-

genheid gehad om iets van het karakter der negers aldaar te zien.

Ik kwam er op een zondag en nam een neger om mijn bagage te

brengen naar mijn logement. Toen ik daar aangekomen was gaf ik

hora een sixpence; ik wist, dat dit de gebruikelijke som was. Hij

zeide echter, dat ik hem een shilling geven moest, omdat hij den

Sabbath gebroken had. ’s Namiddags door de stad wandelende, zag

ik eene negerin met een zeer aardig kind. «Dat is een lief kind,”

zeide ik, «is het uw dochtertje?” »Ja,” antwoordde zij, «dat mijne

eigene dochter. Dat ben zeer lief kind. Wilt gij het koopen?” Ik

zeide: «Wat?” «Geef mij”, hernam de vrouw, veel rum en kloe-

fen en ik verkoop u mijn kind.” Ik dacht bij mij zelven: «dit is

zeker eene vrouw, die pas uit het binnenland gekomen is en nog

nooit christelijk onderrigt heeft genoten.” Juist begon dc klok te

luiden; de vrouw hield op te spreken en zeide: . Gij niet hoort do

kerkklok? Stil: ik wil naar do kerk gaan; na kerktijd zullen wij

verder praten.” — Wilt gij een staaltje uit de preek van een neger-

prediker? Een, wien ik hoorde, zette voor zijne toehoorders den oor-

sprong der blanken uiteen. «Mijne broeders”, dus sprak hij, «gij

ziet een blank man; hij is al te slecht, al te bedorven. Gij verwon-

dert u, hoe God zulk een man in de wereld heeft doen komen. Nu,
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ik vertel het u. Heel langen tijd geleden leefden adam en eva in

een schoenen tuin; daar waren zoete platanen, aardappelen, pruimen-

wijn — o zoo veel. Zij hadden twee zoons, de een was kaïn, de

ander abel. Kaïn doodde zijn broeder abel. Toen kwam God uit

een wolk, en zeide; «Kaïn!” Kaïn ging en verborg zich in een

bosch, maar God zeide; «kaïn, denkt gij, dat ik u niet zie, jou

boschneger! kom hier, kaïn!” Zoo kwam kaïn voor den dag en

zeide: »Ja Massa, ik hier; wat hoeft Massa noodig?” God zeide:

«waar is uw broeder abel? Toen wierd kaïn van schrik geheel wit.

Hij was de eerste blanke man, broeders.”
— Wat aangaat dat de

negers te Siërra Lcone dezelfde regten bezitten als de blanken, zoo

is hot zeker, dat er negers in de jury zitten, zelfs meer negers dan

blanken. Het gevolg is, dat wanneer een blanke iets met een neger

uitstaande heeft, hij het altijd verliest, daargelaten nog dat de zwarte

leden der jury doorgaans dronken zijn. Een blanke had een zwarten

knecht, die hem beleedigde, en hij zeide daarom tot hem: ga uit

mijn hof,” De knecht antwoordde: «wees eerst verdoemd.” De blanke

nam den zwarte bij de schouders en wierp hem het hek uit, even

als wij in Engeland zouden doen, wanneer wij op onzen eigen grond

beleedigd werden. De zwarte deed eene aanklagt en de blanke werd

veroordeeld in eene boete van vijftig pond.”
”

«Gaan wij nog ten laatste naar St. Domingo. Daar heeft sedert

1797 een onafhankelijke negerstaat, de staat van Haïti, bestaan, —

een staat, wier regering en inwoners ruimschoots gelegenheid hadden

gebruik te maken van alle ontwikkelende elementen der beschaving.

Wat is er van Haïti geworden? Niet alleen, voor zoo ver de sporen

vai de vroegere beschaving, daar door de Franschen geplant, nog

behouden gebleven zijn, eene bespottelijke karikatuur van een be-

schaafden staat, maar eene hel van tiranny, zedeloosheid, wreedheid

en ellende. «De onveranderde bewoner der Afrikaanschc wildernissen”,

dus schrijft een zendeling, «is een edel wezen, wannneer men hem

vergelijkt met zijn op de walgelijkste wijze gedegradeerden Haïtischen

broeder.” Op dit oogenblik woedt daar een opstand, waarbij, zegt

men, de bloeddorst en wreedheid van het negerras in 'al hare afschu-

welijkheid uitkomen.”
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b Al het gezegde komt kortelijk hierop neer. Nooit of nergens heb-

ben de negers eenige de minste blijken gegeven van vatbaarheid voor

vooruitgang, voor zelfstandige ontwikkeling; zij zijn en blijven wat

zij duizende jaren geleden waren; wat men hun bijbrengt is dus slechts

navolging, 'tgeen ook daaruit blijkt, dat, zoodra de meester of het

voorbeeld niet meer voorhanden is, de schijnbare beschaving aanstonds

weer to niet gaat. Men raag daaruit opmaken, dat dc neger voor

ontwikkeling onvatbaar, niet pcrfectibel is.”

Ik heb hier een, zoo ik meen, getrouw verslag gegeven van de

gronden, waarop men de onvatbaarheid voor hoogerc ontwikkeling,

voor zelfstandige en vooruitgaande beschaving der negers aanneemt.

Ik zou nu dienen op te geven, welke de tegenovergestelde opinien

zijn en welke gronden men daarvoor aanvoert. Maar ik mag van het

geduld mijner lezers niet te veel vergen, en zal mij dus vergenoegen

met mijne meening over dc zaak mede te doelen, welke, gelijk ik

geloof, vrij wel het midden houdt lusschen die, welke ik heb uiteen-

gezet, en oene andere, die voortgaat dc negers, en in het algemeen

do zoogenaamde lagere rassen, te beschouwen als menschen, die

slechts wegens buiten hen liggende omstandigheden niet dezelfde we-

zens zijn als wij.

Ik heb vroeger gezegd, dat de verstandelijke en zedelijke aanleg der

negers eene andere was, dan die der Europeërs. Dit kan men ver-

moeden uit zijne ligchamelijko hoedanigheden, vooral uit den bouw

zijner hersenen, en het wordt bevestigd door wat wij weten van zijn

aard en karakter. Hierin nu ligt niets bijzonders. Verschil van psy-

chischen aanleg bestaat er tusschen alle grootc afdeelingen van het

menschdom; het bestaat zelfs tusschen verwante volken, wat zeg ik,

het bestaat tusschen individuen van een en hetzelfde volk. En wan-

neer er reeds een zeer merkbaar verschil van aanleg bestaat tusschen

Franschen, Germanen, Slavoniërs, allen behoorende tot hetzelfde Kau-

kasische of Europesche menschenras en op het uiterlijk slechts in

ondergeschikte bijzonderheden verschillende, —indien het onderscheid
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tusschen den Kaukasier en den Chinees in dit opzigt nog veel grooter

is, — dan is het geene zoo vreemde en daarentegen oeno allezins te

verwachten zaak, dat de aanleg des negers, die in elk opzigt nog veel

meer van den Europeer verschilt dan de Chinees dit doet, ook van

die dos Europeërs zeer verschillen moet.

Volgt hieruit, dat do neger voor ontwikkeling omvatbaar is? Zeker

nog volstrekt niet! Wat men er uit afleiden kan en moet, is alleen

dit, dat, zoo hij zich ontwikkelt, zijne ontwikkeling zeer stellig ecno

andere rigting nomen zal en moet dan die des Europeërs, en dat zijne

beschaving, die van die ontwikkeling het gevolg zal zijn, even stellig

eeno beschaving sui ffeneris, eene andere beschaving zal worden; even

als do beschaving der Chinezen ook eene andere is dan die van ons.

Daarom is het ook, dat het feit — en een feit schijnt het te zijn —

dat de verstandelijke ontwikkeling der negerkinderen op Europescho

scholen tot het 12’ of 13° jaar uitnemend goed is, doch dan stilstaat,

niet noodzakelijk bewijst, dat het negerkind na dien ouderdom niet verder

ontwikkelbaar is, maar ook zeer goed zóó verklaard kan worden, dat

het op dien leeftijd, waarop bij alle rassen de eigenaardigheden zoowel

van hot ras als van het individu zich krachtig on zelfstandig beginnen

te doen gelden, behoefte krijgt aan de voor zijn ras geschikte speciale

opleiding, welke op die scholen, geheel op Europeschen trant ingerigt,

natuurlijk ontbreekt.

Zoo dit alles althans kan worden verondersteld, dan is het toch

waarlijk geen wonder, indien de onder den invloed van Europeërs

levende negers zich niet ontwikkelen en niet zelfstandig beschaven, —

eA dat do schijnbare beschaving, die zij nog erlangen, slechts eene

dressuur, eene naaping is, die slechts zóó lang duurt, als de impulsic

van buiten en het exempel daar zijn, maar die verloren gaat zoodra

deze ontbreken. Juist de hem vreemde en niet voor hem geschikte

beschaving, te midden waarvan de neger leeft, onderdrukt de ontwik-

keling van zijn natuurlijken aanleg. Voegen wij daarbij, wat reeds

zoo vaak gezegd is, dat het niet eerlijk is, om den neger de vatbaar-

heid voor zelfstandige ontwikkeling te ontzeggen, omdat hij zich niet

zelfstandig ontwikkelt in landen, waar hij öf slaaf is, of tot eene

verachte en vaak onderdrukte kaste behoort, öf leeft te midden van
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Europeanen, van wie hij wel veel kwaad, maar zeer weinig goed over-

nemen kan, — dan geloof ik, dat de bewijzen voor de onvatbaarheid

des negers voor ontwikkeling, die men trekt uit zijn toestand in

Amerika, geacht moeten worden niet veel te beteekonen, vooral

wanneer men daarbij bedenkt, dat door de beschaafde Europeërs voor

zijne ontwikkeling zeer weinig en dat weinige nog op zeer onver-

standige en onmenschkundigo wijze gedaan is.

Erger wordt het voor den neger, wanneer wij hom gadeslaan in

zijn eigen land, in Afrika. Daar, zal men zeggen, had hij, even als

andere volken, die zich tot een zekeren trap van beschaving hebben

weten te verheffen, tot datzelfde de gelegenheid, — en hij heeft het

niet gedaan. Het is waar: hij heeft het niet gedaan. Want ofschoon

men spreekt van zekere sporen van eenc oude, ten onder gegano be-

schaving in Middcn-Afrika, zoo zijn die toch zoo llaauw en twijfel-

achtig, dat ik er niet bij zal vertoeven. Ik neem het dus gaaf aan: de

neger heeft tot dus ver geeue blijken van zelfontwikkeling gegeven;

hij is gebleven wat hij was voor duizendc jaren.

Ik waag hot echter tegen de gevolgen-, die men daaruit trekt, deze

bedenkingen in te brengen.

Eene beschaving kan zich bij een tot dus ver barbaarsch volk ont-

wikkelen ten gevolge van een innerlijken aandrang, zonder hulp van

buiten, — maar zij kan ook ontstaan ten gevolge van eene van elders

komende impulsie, waardoor de sluimerende kiem wordt opgewekt en

tot ontwikkeling gebragt. In beide gevallen is de alzoo ontstane be-

schaving eene eigene, eene zelfstandige; want ook in het laatste geval

vormt het aldus op de baan van vooruitgang gobragto volk do ontwik-

kelings-elementen, die het van anderen ontving, naar zijn eigen geest

en aanleg om en eigent zo zich toe. De negers nu hebben zich zel-

ven niet ontwikkeld. Maar bij koevele andere volken is die inwen-

dige beweging ontstaan zonder een aanstoot van buiten ? Men spreekt

van de Grieken ; ik geloof er niets van en houd het met diegenen,

die meenen, dat do Grieken, die tot zelfs de namen hunner letters

van Oostersche volken ontleenden, wel degelijk door ingevoerde

vreemde elementen op den weg tot ontwikkeling gebragt zijn. Hunne

beschaving was zeker hunne eigene; de impulsie er toe kwam echter

van elders.



344 OVER DE VOLMAAKBAARHEID DER LAGERE

Maar laten wij de Grieken daar en vragen wij: hebben onze eigene

Gcrmaansche voorouders zich zclven, zonder eenigen aanstoot van andere

beschaafde volken, enkel door den onweerstaanbaren aandrang van hunne

natuur uit den staat van barbaarschheid losgemaakt en ontwikkeld tot wat

zij zijn? Ik geloof niet, dat men dit in vollen ernst zal durven bewe-

ren on nog minder, dat men hot zal kunnen bewijzen. Maar het kan,

zegt men, don negers aan zulk eene impulsie niet hebben ontbroken,

daar zij — ik gebruik hier de woorden, die men in dit geval bezigt, —

n het voorregt hebben gehad om achtereenvolgens voordeel te kunnen

trekken van de kuituur der Egyptenaren ,
der Carthagers, der Romei-

nen , der latere Europeanen,” — en zij hebben het niet gedaan. Maar

hoe is liet met dat voorregt eigenlijk gelegen? De Negerlanden zelve

jvaron steeds vrij ver verwijderd van de zetels der oude beschaving van

Egypte, van Carthago en van de Romeinsche bezittingen in Afrika.

De negers kwamen met de Egyptenaren, de Carthagers en de Ro-

meinen slechts in directe of indirecte aanraking door middel van onbe-

schaafde en ruwe handelaars , vooral slavenkoopers
,

of wel door middel

van roovende en menschcnstelende krijgsbenden. Yan deze was even-

min iets voor de beschaving der negers te verwachten als dat de

Pruissische soldaten, die in 1788 hier don hoon, de vrouw van

Willem V aangedaan, kwamen wreken, in ons land de eerste kiemen

dor beschaving zouden hebben kunnen invoeren, gelijk ik in een

Duitsch boekje in vollen ernst beweerd heb gevonden. Men erkent,

dat de negers bij de oude Egyptenaren, de Carthagers, de Romeinen

steeds voorkomen in het karakter van slaven, en gebruikt dat feit om

tol bewijzen, dat de negers eigenlijk van oudsher beschouwd zijn als

wezens, die door do natuur tot slaven bestemd waren. En nu wil men

uit die soort van betrekking tusschen de negers en de beschaafde

volken der oudheid afleiden, dat do negers in hun eigen, van dat

hunner eeuwigdurende bestrijders ver verwijderd land zich door het

voorbeeld dier laatsten hadden moeten ontwikkelen! En wat nu de

aanraking der negers mot do Europeanen uit don lateren tijd aan-

gaat, ik behoef naauwclijks te zeggen, van welken aard die steeds

geweest is. Wat is er te verwachten van de gemeenschap met slaven-

halers, zeelieden en allerlei personen, die om geene andere reden
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de negerlanden bezochten, dan om winstbejag? Do tijd, sedert welken

men begonnen is inderdaad pogingen aan te wenden om beschavend

op de negers in hun eigen land te werken, en sedert welken ook

Europeanen van beter allooi zich daar gevestigd hebben, is nog veel

te kort, dan dat men over den uitslag dier pogingen iets met grond

beslissen mag. En om de waarheid te zeggen, geloof ik ook niet,

dat er veel goeds van te verwachten is, omdat men, even als altijd,

het er weder op schijnt toe te leggen om van de negers eenc soort

van Engclschen te maken, ’t, geen eene volstrekte onmogelijkheid is. Ook

laten de Engelschen — want van dezen is hier vooral sprake, — veel

te veel over aan den invloed der zendelingen, thans zeker ver verhe-

ven boven do vroegere, die in vele gevallen bet uitschot der natie

waren, maar toch over ’t geheel zeer onkundige en voor hunne taak

niet berekende, ofschoon welmeenende menschen.

Laten wij nu eens oen blik werpen op den gang der Europoschc

beschaving zelve. Toen de Grieken zich eerst uit do bocijcn der

baarbaarschheid begonnen te ontwikkelen, waren do Egypteuaren

stellig reeds 9 a 10 eeuwen in het bezit geweest van eene zeer hooge

kuituur. Wat hebben de Grieken voor dien lijd toch gedaan?—Hoe

bet toen stond met do volken van Italië, door een van welk vijf

eeuwen later Rome gesticht werd, is niet zeker; zij hebben echter

stellig niet hooger gestaan dan hunne Grieksche tijdgenooten en

hebben zich nog veel later beschaafd. — Wat deden onze voorouders in

dien tijd; er zullen toen toch wel voorouders van ons geleefd hebben!

Zij, onze voorouders, werden later door do Grieken en de Romeinen

ontdekt; zij waren toen barbaren, andere barbaren dan de negers,

maar eigenlijk op sommige punten lager staande dan deze. Sedert de

veldtogten van caesar in 63 tot 54 v. C. kwamen die voorouders van

ons, do Germanen, met de Romeinen in nadere betrekking, welke sedert

niet afgebroken en gaande weg veelvuldiger en naauwer werd. En

het was eene betrekking, ja van heerschers tot overwonnelingen, zoo men

wil, maar toch tusschen vrijen en vrijen. De Romeinen bragten hunne

beschaving hier heen, zooals zij altijd en overal deden. En wat na-

men de Germanen er van over? Van het stoffelijke een weinig, van

het geestolyke niets. Zij bleven wat zy waren, nog eeuwen lang.
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Keizer julianus, de afvallige bijgenaamd, kende de Galliërs en de

Germanen, de voorvaderen der Franschen, Duitschers en Nederlan-

ders, door eigen ondervinding; hij had onder hen geleefd, met hen

omgegaan, meer dan een Engelsch gouverneur op do westkust met

de negers omgaat. En hij heeft gezegd, dat die volken voor alle

hoogere ontwikkeling onvatbaar waren, — en die bewering berustte

bij hem op denzelfden grond, waarop men thans beweert, dat de

negers het zijn, te weten, daarop, dat zij, na reeds vier eeuwen lang

met de Romeinsche en Grieksche beschaving in aanraking te zijn ge-

weest, zich nog niet uit hun staat van barbaarschheid hadden verhe-

ven
, nog geen dichter, wijsgeer enz. hadden voorlgebragt. Eenige

eeuwen meer of min doen hier niets af. Bovendien zijn do negers

nooit zóó met de Europeanen in aanraking geweest als de Galliërs en

Germanen vóór julianus met de Romeinen. Welke Europesche vor-

sten, omgeven van een tal der meest ontwikkelden hunner natie,

hebben zich ooit te midden van het negerland gevestigd ?

Bij dit alles komt nu nog het volgende. Ik heb den toestand der

negcrcivilisatie in Afrika geschetst naar de opgaven van hen, die

zich daarvan willen bedienen om de onontwikkelbaarheid der negers

te bewijzen. Intusschen, ofschoon ik vrij vele reizen in de negerlan-

den gelezen heb en vele der aangevoerde feiten daarin heb verhaald

gevonden, zoo moet ik toch zeggen, dat de gehede indruk, dien de

berigten der geloofwaardigste reizigers op mij hebben gemaakt, bij

lange na niet zdó ongunstig is. En weinige dier reizigers, van mungo

park tot op de lateren, zouden, ik ben er van overtuigd, zulk een treurig

Attest
van de barbaarschheid der negers zonder voorbehoud ondertee-

kenen. Het tafereel is gechargeerd, duidelijk reeds met het oog op

de daaruit te trekken conclusion. Van eenig belang is het, dat de

Mohamedaansche negers — en het aantal van dezen neemt hoe langer

zoo meer toe, — in beschaving en in zedelijkheid ver boven de hei-

densche negers staan. Het is waar, dat ook die beschaving nog op

lagen trap staat; maar de leermeesters dier Mohamedaansche negers,

de Arabieren, ofschoon beboerende tot een ras, welks ontwikkelbaar-

hoid met het oog op de geschiedenis niet te betwijfelen valt, zijn

zelve nog zeer weinig beschaafd. Het is zeer gemakkelijk ook dit
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begin van beschaving voor dressuur en een bloot resultaat van het

nabootsingtalent der negers uit te maken, doch daartegen staat over

de opinie van eenige reizigers ,
die

, terwijl zij de onvatbaarheid der

negers voor Europesche beschaving ten stelligste ontkennen, in de

aanvankelijke ontwikkeling der negers van het Oosten en Noorden

uit door de Arabieren juist de voor den neger geschikte impulsie zien

om hom eindelijk ook do eerste schreden te doen zetten op den weg

der ontwikkeling. Een in zich zelf minder lofwaardigo , maar hier
,

de

omstandigheden in aanmerking genomen, iets goeds aanduidende trek

der Moharaedaansche negers is, dat sommige stammen van hen fana-

tiek en onverdraagzaam geworden zijn. Dezen trek hebben zij trou-

wens gemeen rnet allo volken, bij wie do godsdienst meer dan een

uitwendig vernis, eene zaak des gemoeds, eene levenskwestie is,

maar die zich tevens nog op een lagen trap van verstandelijke ont-

wikkeling bevinden of hoogstens half beschaafd zijn. Juist dat fana-

tisme, die onverdraagzaamheid bewijst hier, dat het Islamisme in het

gehecle wezen der negers wortel heeft geschoten, en, voor zoo ver

die godsdienst, zoowel van hare leerstellige als van hare zedelijke

zijde oneindig hooger staat dan de oorspronkelijke negergodsdiensten,

mag men dit verschijnsel als een zeer stellig teeken van ontwikkeling

aanmerken.

Niettegenstaande eindelijk door sommigen beweerd wordt, dat alle

voorbeelden , die men aanvoert van buitengewone ontwikkeling bij

negers, niet dezen, maar mulatten, quarterons enz. gelden, zoo kan

men hier tegenover stellen hét getuigenis van verscheidene met negers

in en buiten hun land wel bekende anthropologen, die wol is waar

de ontwikkelbaarheid der negers als ras ontkennen, maar toch toe-

geven, dat enkele individu’s eene uitzondering maken. Zoodra men

echter dit aanneemt, en daarbij in het oog houdt do voor zelfontwik-

keling allerongunstigste omstandigheden, waaronder het negerras ge-

plaatst is
,

dan wordt de stelling : de negers zijn imperfeclibel, inderdaad

bijna onhoudbaar. Wanneer toch, niettegenstaande die zoo ongunstige,

alle aandrift tot zelfontwikkeling neerdrukkende en tegenwerkende om-

standigheden ,
desniettemin hier en daar een neger zich door eene hooge

mate van ontwikkeling onderscheidt, dan moeten er meer wezen
,

die
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voor dergelijke ontwikkeling vatbaar zijn, ofschoon het er bij hen

nooit toe komt. Is ook bij ons ras do volksontwikkeling, op de keper

beschouwd, wel inderdaad eeno ontwikkeling der massa's, cn niet

veeleer die van een grooter of kleiner aantal individuen, die de we-

zenlijk ontwikkelde en waarlijk beschaafde kern der Europesche

natiën uitmaken, terwijl de beschaving der overigen, even zoo goed

als bij de groote massa der zoogenaamde beschaafde negers, slechts

op navolging en dressuur berust ?

Al het gezegde kan overigens niet dienen om de perfectibiliteit

des negers te bewijzen. Alleen de ervaring zal hier misschien eenmaal

uitspraak kunnen doen, maar ik geloof, dat het genoeg is om tot het

besluit te komen, dat de ervaring ons ten minste nog geen regt geeft

dio perfectibiliteit te loochenen. En wat nu andere, nog lager dan

de negers staande volken aanbelangt, zoo zal ook alleen dezelfde erva-

ring omtrent deze kunnen beslissen. Wel is waar wordt hier de kwestie

gecompliceerd door de soms niet zonder eenige aanleiding gedane

vraag: of eenige dier uiterst laag staande, tevens niet talrijke en in

zielental gestadig afnemende volkjes niet gedeterioreerde, ten gevolge

van ligchamelijken en verstandelijken teruggang tot uitsterving ge-

doemde rassen zijn. Maar hoe dit zijn moge, zoo is mij, voor zoo

ver ik mij op do hoogte heb gehouden van de discussiën over dit

punt, nog niets bekend, dat ons het regt zou geven, de nict-perfec-

tibiliteit van eenig mcnschenras, ik zeg niet te vermoeden, maar als

een wetenschappelijk bewezen feit voor te stollen. En zoo lang die

niet-perfectibiliteit niet bewezen is, is bet, dunkt mij, verstandig, voor-

zigtig en tevens mensebelijk om, zij bet ook onder verbetering, de

perfectibiliteit van alle menschenrassen te blijven aannemen.


