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N E GER-N UMMER

Teekening voor „de Groene Amsterdammer" door Joh. Braakensiek

De redactie van de Groene Amsterdammer heeft gemeend dit maal te moeten afwijken van een traditie

die jaarlijks ongelukkige politici uit paascheieren te voorschijn toovert. Paschen was laat, van 't jaar —

en nu kruipt op Johan Braakensiek's plaat een geblakerd negerkuiken uit het ei. En negers, niets dan

negers op de verdere bladzijden. Schrik niet, lezer! We zullen U niet vervelen met „Paaschgebruiken

aan de Goudkust," overtuigd als we zijn, dat zelfs de Paaschgebruiken in den Achterhoek U niets meer

zeggen. Hier laten wij dus Negers aan het woord. Negers en auteurs over negers. leder zingt er zooals

hij gebekt is. En de lezer moet zelf maar zien, wat hij er van denkt.

Telefoon 37964

Postgiro 72880

Gem.GiroG.looo

and Tjerl

Onverslijtbaar
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Onze afstuiiimins 'S al* «rschreven

in ern boek, waarvan het huil-.tr

hoofdstuk aitgescheurd is. (Bolk)

J.\' 1926 kwam Bolk. op grond van zijn geniale

onderzoekingen met betrekking tot den bio-

logischen grondslag der menschwording tof de er-

kenning van ongelijkheid, trapsgewijs verschil in

menschwording tusschen de verschillenderassen: feit,

dat ons moest doen betreuren, dut de maatschap-
pelijke ontwikkeling (of verwording?) der laatste

tientallen jaren een pénétration pacifique eau het

negerras in de cuttuurcentra van Europa indehand

werkt. En zijn leer verleende een biologische basis

aan Madison Grant's uitspraak in ..Th" Passing

of the Great Race": „Engelsen spreken, een school

In-zocht hebben, goed gekleed zijn en naar de

kerk gaan, maken een neger niet tol een blanke".

Wij schrijven thans 193Ü en nog steeds is in
ge-

noemde maatschappelijke ontwikkeling een stij-

gende lijn te herkennen. Slechts ware het thans

euphemistisch te spreken van „pénétration paci-

fique". Hoewel het bijna ondoenlijk is in de mij

toegemeten ruimte ook maar de grondgedachten

van Bolk's levenswerk, zijn foetalisatieleer, weer

te geven, w il ik hiertoe niettemineenpogingwagen,

dankbaar gebruik makende — zelfs veelal woorde-

lijk — van eenige van zijn

glaslleidere 1).
In de hoop u hiermede tevens

de boven aangehaalde woorden

duidelijk, te maken.

* *

*

Zoekende naar een verkla-

ring voor het ontstaan
k
van

onzen lichaamsvorm en van

onze specifiek lichamelijke

eigenschappen, ging Bolk een

geheel nieuwen door hem zelf

gebaanden wef

..., . ..... :

meer en meer in de opstelling

van Darwin's theorieën werd

opgemerkt: hij wenschte, bij

zijn onderzoek naar de wor-

dingsoorzaken van den men-

schelijken vorm zich niet tege-

lijkertijd bezig te houden met

het vraagstuk der mensche-

lijke afstamming. Hij was van

oordeel, dat het met de te-

genwoordige onderzoekings-

methodennietzeer waarschijn-

lijk was, dat wij omtrent het

uitwendigvoorkomen vanonze

stamouders eenige voorstel-

ling zouden kunnen krijgen. En den hypothe-

tisch geconstrueerden voorvader, „mixtuur com-

positum van alle aapachtige kenmerken", die

allengs, als gevolg van bepaalde oorzaken, die

kenmerken in den loop der tijden zou zijn gaan ver-

liezen, wenschte hij buiten beschouwing te laten.

Hij verbrak dus bij zijn onderzoekingen de sinds

Darwin bestaande samenkoppeling van de vraag-

stukken der vormwording en afstamming van den

mensch en hield zich uitsluitend met het eerste

probleem bezig. Al kon hij het tweede daardoor

dan ook scherper stellen. Zijn resultatenwaren zoo

ongewoon en rijk, dat de namen van Darwin en

Bolk voortaan slechts in een adem genoemd

mogen worden,
De grondbeginselen waarop zijn theorie berust

zijn volkomen nieuw en „in lijnrechte tegenspraak

met de opvattingen die tot nu toe golden bij de

gedachtenwisseling over de ontwikkelingsgesi hie-

deiiis van de menschheid". Al twijfelt hij ookaller-

minst aan de verwantschap tusschen den mensch

en de overige vertegenwoordigers der Primaten-

groep, veel van zijn opvattingen en vooral de door

hein gevolgde methode zijn geheel verschillendvan

die van 1 tarwin.

Behalve door de hooger genoemdescheiding der

vraagstukken van het ontstaan vanden mensche-

lijken lichaamsvorm en dat der afstamming wordt

zijn theorie gekenmerkt duurde veronderstelling,
dat alle specifiek menschelijke eigenschappen een

énkele gemeenschappelijke oorzaak hebben en,

dat de onmiddellijk werkende oorzaak voor het

ontstaan van den menschelijken vorm een in-

MENSCHWORDING

door Dr. Joh. G. Salomonson

Prof. Dr. L. Bolk

wendige, in het organisme zelf zetelende is.

Als dezi rzaak noemt Bolk ..de verlangzaming,
die gedurende de historische menschwording het

individueele ontwikkelingsproces heeft onder-

gaan". I>il beginsel van de ..vertraging der levens-

gang" werd zijn retardatiehypothese, liet is op-

merkelijk en kenmerkend voor het universeele

van zijn beschouwingen, dat de anatoom Bolk niet

h. t gangbare, morphoïogische, (dat is dus het zich

naar den rorm richtende! standpunt inneemt voor

het waarnemen der wisselingen in de levens-

verschijnselen, maar, dat hij een physiologisch,

immers met de stofwisseling samenhangend punt

Van uitgang ver-kiest.

liet langzame verloop van den levensgang des

inenselieri. in vergelijking met dienderandere zoog-

dieren is inderdaadopvaljend. I)e verlangzaming is

in elk phase van het menschelijke leven waar te

nemen. Slechts bij den pliphant is het tempo nog

langzamer. Bolk vergelijkt liet menschenleven, van

bevruchting tol dood, met een vertraagde film:

geen voor vergelijking in aanmerking komende

vorm komt na zóó langdurigephoetale levensphase,
dermate onontwikkeld ter wereld, isdaarnanog zoo

lang hulpeloos, zóó laat eerst geslachtsrijp, heeft

een zoo langdurige groeiperiode, blijft zoo lang
in de bloeiphase, maakt, na

beëindiging van het geslachts-

leven een zóó langdurige in-

volntie door, dusdanig zelfs,

dat de vrouw, naden geslachts-

dood, waarmede dus het bio-

logisch motief van haar be-

staan vervallen is, nog dertig,

veertig en meer jaren kan

leven.

Als resultaat van deze ver-

traging moeten nu despecifiek

menschelijke eigenschapoen

IUV I

gen-

secundaire,

zijn anatomische bijzonder-

heden, die samenhangen met

de veranderde statische ver-

houdingen, als gevolg van de

opgerichte houding en gang.

Andere echter, de primaire,

waartoe behooren de orthog-

natie, d.i. het minder uitsprin-

gen der kaken, deonbehaard-

heid, de ontkleuringvan huid,

haren en oogen, de vorm van

de oorschelp, de bouw van

hand en voet, bepaalde varia-

ties van gebit en schedelnaden

en tal van minder voor ieder begrijpelijke ken-

merken, komen voor de studie der biologische

menschwording in de eerste plaats in aanmerking.

Deze eigenschappen worden nu alle gekenmerkt
door iets gemeenschappelijks: hun foetaal karakter.

Voor de onbehaardheid, de blankheid, het eerst

op tateren leeftijd vergroeien der schedelnaden

zal ditwel onmiddellijk duidelijk zijn. Voor andere

zou het te ver voeren dit aan te toonen.

„De vertraging of remming der vitale processen

van het menschelijk organisme oefende op het pro-

ces der vormwording invloed in tweeërlei richting
uit. In de eerste plaats verliep de wording van het

lichaam in zijn geheel in een steeds langzamer tem-

po, om bij den huldigen mensch zich over ongeveer

twintig jaren uit te strekken. In de tweede plaats

werden, onafhankelijk van deze algemeene ver-

traging, bepaalde eigenschappen zóó sterk in hun

ontwikkeling vertraagd of geremd, dat deze in

een foetalen toestand bleven. De mensch begon zich

dus van zijn stamvorm te onderscheiden, doorhet

bezit van een aantal onvolledig ontwikkeldeeigen-

schappen: zijn vorm werd zooals ik dit noem: ge-

foetaliaeerd. Bet verschil tusschen de foetale en de

definitieve gestalte werd allengs geringer".
Mei deze woorden geeft Bolk een definitie van

zijn foetalisatiehypothose. Ter verduidelijking

geeft hij nog enkele voorbeelden. De foetus van

den staartloozen aap heeft opvallend veel men-

srhelijks. latere vervorming doet deze gelijkenis
weer grootendeels te niet. Bij den mensch echter

komt de foetus tot wasdom zonder dat vervorming
in belangrijke mate optreedt. Het is of de foetale

eigenschappen bij den mensch persisteeren; of, wat

hij apen een doorgangsstadium is. bij de menschen

eindstadium is geworden. Kortom, de wezenlijke

kenmerken van hel menschelijk lichaam zijn ge-

fixeerde foetale toestanden.

Schijnbaar zoo voor de hand liggende conclu-

sies te mogen trekken uit het onuitputtelijke
materiaal, dat de natuur ons ter beschikking stelt

is. als in de geschiedenis der menschheid reeds zoo

dikwijls gebleken is, slechts den genialen enkeling

gegeven. De consequenties ervan zijn overweldi-

gend. Geheel nieuwe perspectieven worden ge-

opend ennieuwe inzichten inoude levensproblemen
worden verkregen. Het raadsel van onze afstam-

ming blijft echter onopgelost, als gevolg van ons

onvermogen om te weten te komen waartoe de

mensch zou uitgroeien, wanneer er-geen retardatie

zou bestaan. Zooals Bolk het dan ook uiterst sug-

gestief weergeeft is door zijn theorie het vraag-

teeken onzer afstamming niet vóór, altaar achter

onzen huidigen vorm geplaatst. Immers, ..wij

kennen niet het geheel van veranderingen, dat bij

onze stamhouders nog tol stamt kwam, nadat de

aan onzen huidigen vorm beantwoordende"vorm-

toestand als voorbijgaande foetale ontwikkelings-

toestand bereikt was."

Het retardatiubeginsel als evolutieve factor is

echter niet uitsluitend menschelijk. In de geheele

groep der Primaten worden, nu eens hier, dan eens

daar, uitingen ervan waargenomen. Zoo zijn er

zelfs bepaalde, zij het ook ondergeschikte foetali-

seeringsverschijrrselen. die bij den aap in een verder

stadium worden aangetroffen dan bij den mensch.

Eigenschappen, die men dan als progressief zou

kunnen aanduiden. Ook bij den mensch bestaan

groote onderlinge velschillen in den graad van

foetaliseering, van progressieviteit dus.

Zookunnen ook de onderscheidene mensenrassen

aan de foetalisatiebeginselen getoetst worden. Is

de blanke ten aanzien van de zwarte rassen reeds

progressief te noemen, ook de blanken onderling

een verzameling van rassen immers vertoonen

belangrijke verschillen. De lange (d.i. lang door-

groeiende, dus -i loet.i liseerde), blonde,

blauwoogige Homo Nordicus kan men tegenover
den kleineren, ster] laarden en meer gepig-

.us stellen, alhoewel de

■itste weer progressieve

begenover öVn langen

noordelijken. Het n en van blonde kinderen

is, in dit verband, als aarzeling in de ontwikkeling

van de individu zelf, een merkwaardig verschijnsel.
Zoo ook heeft de Mongoolo.a.in zijn ingezonken

neusrug en z.g. Mongolenplooi, foetale eigenschap-

pen,
die bij den Nordicus wöer niet worden aan-

getroffen. Men kan dus zeggen, dat de rassen, op

geheel van elkaar verschillende zij het ook aller-

minst gelijkwaardige punten, progressieve ken-

merken vertoonen.Metbehulp vandezekenmerken,

gerangschikt uit een oogpunt van belangrijkheid,
is dus een trapsgewijze opstelling mogelijk. De

zwarte mensch moet dan echter geheel achteraan

komen, want hij heeft geen enkel foetaal kenmerk,
dat de blanke niet ook bezit.

En dit feit deed Bolk de woorden schrijven,

waarmede ik mijn beschouwingen aanving.
Het is wel merkwaardig een waarschuwend

woord tegen den groeiendennegercultus tehooren,

gegrond op eentheorie, waaraan gevoelselementen
ten eenen male vreemd zijn.

1) „Over de oorzaak en beteeken is van het niet
sluiten der Schedelnaden bij den mensch". Ned.

Tijdschr. v. Gen. 1926 II
p. 2328,

„Das problem der menschwerdung". Jena, Gustav.

Fischer 1926.

„De biologische grondslag der Menschwording".
Ned. Tijdschr. v. Gen. 1927 I p. 2216.

Kon. Meubeltransport-Maatschappij
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Jonge Afrikaansche Negerin

Albert Schweitzer

en zijn negers
door J. Eigenhuis

DE liefdevolle idealist Schweitzer heeft wel

grondig opruiming gehoudenonder- het scbrij-

vers-idealisme, dat den primitieven mensch voor-

steltals een soort blanke onschuld, die in een waar

paradijs woont, waar alle aardsche zaligheid zijn
deel is. Uit zijn werken treedt de neger te voor-

schijn als onderworpen aan de verschrikkelijkste

ziekten wegens het tot-aal verwaarloozen van de

eerste hygiënische eischen. „Bijons is iedereenziek,"

verklaarde eenneger. „Dit land verslindtzijn eigen
kinderen." Telkens is men ten prooi aan hongers-
nood wegens zorgeloosheid.

Er behoort wel de grootmoedigheid van een

Schweitzer toe, om na afloop van zijn tweede

verblijf in Lambarene te schrijven: „Hoe ben ik

van mijn negers gaan houden, ondanks alle moeite,
die ze ons veroorzaken. Hoeveel goede trekken

ontdekt men in ze, als men zich doorallerlei dwaas-

heden dezer natuurkinderenniet laat verhinderen,

om den mensch in hen tl zien. Uur stellen zij hun

hart voor ons open, als wij hen mei liefdeen geduld

tegemoei komen."

Tevens echter kon hij zich Indenken in het

vreese ijk »■<>i 1f 1 ii-t l>ij Europeanen, die verantwoor-

delijk zijn aan hun lastgevers, en steeds weer te

kampen hebben mei de totale onverschilligheid
hunner negers. Hoc grboter dr verantwoordelijk-
heid is. die Op den blanke rust. drs te grooter is het

gevaar, dal hij hard wórdt tegenover de inboor-

lingen. ..[><■ zendelingen kunnen dit licht veroor-

deelen," zegt Schweitzer, ..maai' ik waag het niet

meer te richten, sedert ik heb leeren beseffen, hoe

mannen, thans liefdeïoÖs over de inboorlingen
pratende, eens als idealistische menschen naar

Afrika waren gekomen en in dm dageüjkscben

strijd moe rn moedeloos werden en zoo ;il hun

idealen stuk voor stuk Verloren."

„De kunst om met d. negers om te. gaan" zegt

Srhwritzrr. ..bestaat, behalve in de juiste ver-

houding van Elinkheid en goedhartigheid en het

vermijden van onnoodig praten, vooral in den

laki niu een vrooüjk woord np hrt juiste oogenblik
te zeggen." Hij gaat niet ze om als met kinderen,

die hij Btevig onder appel tfoudt, maai- wien hij

altijd een opgewekt gelaal 1 ■»ml. Nooit neemt hij
hun onverantwoordelijke streken dramatisch op.

maar steeds van de komïsche zijde. De achterdocht

van een fetischman ontwapent hij door hem

grotesk ;ils Collega aan te spreken. Een in witte

kleeren rondslenterendenaeger, dieer v • bedankte

om Schweitzer met het versjoiuwen van balken te

helpen, daar hij immers zich ren ..intellectueel"

noemde, voegt Srhwritzrr komisch toe: ..Ach ja,
dat had ik ook willen worden. Klaar het is mij niet

gelukt."

Afrikaansche Neger-politieagenten

..l)i' geopereerden zijn in den regel zeer dank-

baar," schrijft hij. „Wel is waar komt het voor, dat

een patiënt er door zijn dankbaarheid niet van

teruggehouden wordt, om stilletjes in den nacht

er van door te gaan en dan tevens het muskieten-

nrt. dat het ziekenhuis hem leende, als aandenken

mee te nemen." „De neger is een kind."

Niet alleen hun arts wil hij zijn, maar hij beseft,
dat ze onder den ban

van een toovergeloof ver-

keeren, nog tienmaal verschrikkelijker dan in

onze middeleeuwen. „Slechts wie deze ellende van

nabij gezienheeft," schrijft hij, „zal begrijpen, dat

het een menschelijke plicht is, aan de primitieve

volkereneen nieuwe wereldbeschouwingte brengen,

om hen van dien kwellenden waan te verlossen."

Het natuurkind heeft meer denkvermogen dan

men gewoonlijk aanneemt, constateert hij. „Het

onderscheid tusschen blank en gekleurd, ontwik-

keld en onontwikkeld, vervalt, als men met den

oerwoud-mensch komt te spreken over de vragen,

die onze verhoudingtot ons zelf, tot de menschen,

tot de wereld en tot den Eeuwigebetreffen Er

is ook eengroote , natuurlijke aanleg tot opnemen

der eenvoudige religieuse begrippen aanwezig,
ofschoon het historische in het Christendom

Jonge Afrikaansche Negerin met

fraaie tatoueering

natuurlijk ver boven hun bevat.ing gaat...

Daarentegen heeft hij een eenvoudig besef van de

behoefte aan verlossing. Hij heeft een natuurlijke

ontvankelijkheid voor het begrip van hei goede."

Tenslotte nog enkele woorden uit een rede. die

Schweitzer op uitnoodiging van Homain Rolland

hield: Daarin dringt hij aan op een niet alleen

geestelijke ontwikkeling der primitieve rassen,

maar eischt hij ook „de praktische beoefening

van een handwerk naardebehoefte derprimitieve

maatschappelijke verhoudingen. We moeten naar

zulke gebieden niet slechts gewone onderwijzers

zenden, maai1 ook ambachtsleeraars. We kunnen

toch daar geen maatschappij opbouwen,zoolang de

inboorling niet in staat is, zelf in de voornaamste

levensbehoeften te voorzien, d.i. zich zijn voedsel

te verschaffen en zijn woning te bouwen."

A
DOnnERPROOEF

HET WONOERTEEKEN

DAT DE VLEKKEN OP

UW MEUBELEN VOORKOMT

Ö ZONEM

g ■

B \serie\ b

"

De Weg a

\ der Menschheid
"

a
MONOGRAFIEËN OVER GESCHIE- B

DENIS, KUNST en RELIGIE

O Ruim 500 Illustraties g

■> VraagtPTospectuabij Uu>boekhandelaar ■*

Uitgave H. J. PARIS -AMSTERDAM
B



4 DE GROENE AMSTERDAMMER VAN 19 APRIL 1930 No. 2759

Kunst en Kunstnijverheid der Negers
OTEEDS weer, bij de aanschouwingvan Neger-
O plastieken en versierde voorwerpen voor ge-

bruik uit Afrika, dringt zich de vraag op of wij,

Westerlingen, wel ingesteld zijn op het juiste aan-

voelen van de kunstwaarde dezer objecten. Het

kwam. tot voor eenige jaren, al te vaak voor. de

ingewijden weten dit. dat tic ..degelijke" Hollander

bij het woord ..Negerkunst" de schouders ophaalde

en medelijdend het voorwerp, als zoodanig aan-

geduid, en dengene, die het dien naam te geven

dorst, aankeek met. laten we zacht zeggen, een

glimp van spot in zijn oogen.

Gewoonlijk was deze „spotglimp" een uiting

van de superioriteit swaan van een zeker deel van

het blanke ras: wat zouden die onbeschaafde

negers nu kunnen maken, dat ons „beschaafden"
interesseeeren kan?

Ook wel kwam die laatdunkend-afwijzende hou-

ding voort uit het gebrek aan weten: wat zou

zoon volk ons. blanken, niet een „cultuur" nou

kunnen geven? Waarbij van de axioma's uitgegaan
werd. dat wij wel een cultuur hebben en de Negers
niet.

De medelijdende glimlach ten opzichte van den-

geen, die het waagde van ...Negerkunst" te reppen,

was dan een soort van profetie: Niet alle gekken

zitten in een inlichting, maar
....

Hierin is sinds eenige jaren een kentering ge-

komen. Wel wordt de Negerkunst door de breede

massa niet aanvaard, („Kunst" is immers in

ons land een geldbelegging!) maar een deel van

het publiek, laten we zeggen u en ik. wij, die „mo-

dern"zijn, of doen alsof.wij accepteeren de ..Kunst

der Negers" d.w.z. we hebben minstens één boek

in huis met afbeeldingen van neger-

plastiek, want nietwaar, verschillende

moderne kunstenaars hebben gezegd
dat er „Negerkunst" was. en dus. . .

is er eenmode en veel snobbisme.

Maar laten we even vaststellen,

dat dit ook bestaat ten opzichte van

alle andere kunstuitingen.
ii.i.:

'

een zeer sterke religieuze inslagheeft

of verband houdt met voorschriften

en gebruiken van verschillende ge-

heime genootschappen, die voor

ons onbegrijpelijk zijn, rest ons niets

anders, dan de vormen te transpo-

neeren, tot onze gedachten- en

gevoelswaarden, waardoor het moge-

lijk is, dat wij b.v. een masker

Besnijdenismesfes

door Jac. Aalderink

Kameroen — Ofjerschaal

Vrouw op bed

Bijl, messen, werpmessen. dolken en speren. Congogebied. De twee kleine speren

links zijn geheel van messing en worden als ruilmiddel gebruikt.

(Collectie Aalderink)

lachwekkend vinden, dat voor een neger een

uiting van de grootste tragiek beteekent, of ook,
dat wij met ernstige gezichten de tragiek probeeren
tepeilen, die een negerbeeldhouwer er toe bracht

een beeld te scheppen, terwijl hij en zijn rasge-

nooten zich verkneukeld hebben.

Op dit gevaar bij de beoordeeling wees reeds

indertijd Dr. Maes, directeur van het Congo-
Museum te Tervueren.

Ligt dus dit terrein van de Kunst ook al vol

voetangels en klemmen, toch zijn er kanten aan.

die het ons mogelijk makenonverholen te genieten.
Immers, de Neger, die een kunstvoorwerp

maakt, doet dit geheel uit innerlijken drang, zonder

bijgedachtenaande waarde van zijn arbeid; wijl hij

een (in tegenstelling gesproken) naïeve ziel is, zal

dus zijn werk den stempel dragen van spontaniteit
en naïeviteit. welke laatste vaak het sterkst spreekt
uit de proporties of ook uit de styleering.

Gelukkig hebben verschillende Europeesche
kunstenaars het ons gemakkelijk gemaakt, deze

onopzettelijke naieviteit van de opzettelijke te

onderkennen.

En wat styleering betreft: zoo argeloos ver door-

gevoerd vinden we deze zelden, zelfs bij hyper-
modernen, terug.

Misschien 100 jaar geleden maakte een neger

een beeldje dat ons den naam Archipenko in de ge-

dachten brengt.

De Kameroen offerschaal, een meesterwerk in

zijn soort, heeft waarschijnlijk in zijn figuratie,die
toch zoo eenvoudigis, een symbool van de massa,

die het offer draagt (zie foto!)

De kunstnijverheid der Negers is

uit den aard der zaak gemakkelijker
waardeerbaar. Immers hier komen

voorwerpen, die

/ hen stellen en

maakt

ui der

's dui-

iii ver-

niën.

Toch kunnen we wel genieten van

vlechtwerk: schilden, matten, man-

den, kleellillgstukkell. enz..; van

gesneden houten voorwerpen, als

bekers, schalen, kokers, danswapens;
van smeedwerk in ijzer en rood

Negerin
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koper: bijlen, messen, speren, sieraden: van

ivoren voorwerpen: armbanden,haarnaalden,amu-

letten en zoo meer.

En bijna steeds frappeeert ons.

arme vermechaniseerde Westerlingen,

de liefde waarmee het ding gemaakt

is, de liefde voor het handwerk, ter-

wijl de maker zich vaak vande meest

primitieve gereedschappen bedienen

moest.

In alle soberheid zijn deze dingen

tot stand gebracht, en de meestal

voorname lijnversiering getuigt dit.

Alleen speeldesoms de pronkzucht den

maker parten, wanneer er b.v. een

Europeesch schip met koperen spij-

kertjes, kralen of spiegeltjes aange-

komen was, en hij nu eens wilde

toonen, hoeveel van deze kostbaar-

heiden hij bemachtigd had: een

pronkzucht, die in haar kinderlijkheid

aardig is.

Een Strijdvers
door Claude Mc Kay

Wanneer wij sterven moeten, laat het niet als

varkens zijn,

gejaagd en opgesloten in een roemloos kot,

rond ons 't geblaf van honger-dolle honden:

hun spot met ons gevloekten, en ons lot.

Wanneer wij sterven moeten, laat dit sterven

nobel zijn,

opdat onskostbaarbloed niet doelloi>s vloeienmoog';

dan zullen zelfs de wreede en veile monsters

ons moeten eeren, zij het na den dood!

Nieuwe Uitgaven
Een keten van momenten door Paul Groene-

woud. Lcidschc TJitg. Mij. 1929.

Nee, ik kan ze niet goed vinden. Trouwens, het

is altijd een veeg teeken, indien een dichter, als

motto voor de onderdeelen van zijn

bundel, verzen van groote collega's

gebruikt. (H. Roland-Holst.Leopold,

Marsman). Het iseenewenschvervul-

ling; het is als eene aanduiding van,

zie, zoo sterk ontroerend, zoo tech-

nisch knap wensch ik, datmijne ver-

zen werken en zijn zullen.Toch zit er

een flauw pleidooitje voor dendichter

in: hij moet de zwakheid zijnereigen

uitingen dus gevoeldhebben. Als hij

nog een tijdje gewachthad,alvorens

dit bundeltje in het brutale licht der

openbaarheidte plaatsen, had hij die

zwakte van gevoel misschien gaan

weten ook. Hij zou misschien opge-

merkt hebben, dat er een verschil in

6 houten beeldjes (fetischen). Boven: van

links naar rechts: Congomond. Midden

Congo, Dahomey. Onder: Kameroen. Ka-

meroen, Congo.

(Collectie .1. Aalderink).

Boven: van links naar rechts: Fetisch(?)

Congo (hout). Pijpekop Kameroen (gebak-

ken aarde). Ma gamba fetiseh (hout), Congo

fetisch (ivoor). Onder: 3 houten fetiechen

1 Uella, 2 Beneden Congo, 3 Bapindi,

Te gering is tot heden in ons land de

belangstelling voor dergelijke ethnografica,

die steeds weer den kenner bekoren.

Men meent dat dergelijke dingen alleen

en uitsluitend in een museum thuisbehoo-

ren, maar vergeet, dat ieder voorwerp, op

een juiste plaats aangewend, steeds weel-

een lust voor de oogen is.

Maar daarvoor moet men zich openstel-

len voor de schoonheid envooral de naïevi-

teit weten te waardeeren.

Wellicht dat nog eens de tijd komt, datalgemeen

erkend zal worden dat ook deAfrikaansche Negers

een eeuwenoude cultuur bezitten.

Boven: i messing beeldjes Congo. Midden: Zetel (hout) Kameroen.

Onder: 8 bronzen beeldjes Congo ~!/n- in verloren vorm gegoten.

O rasgenooten! Ziet ons aller vijand:

Schoon wij minder zijn, houdt dapper stand.

Brengt voor hun duizend slagen de ééne dood-slag

toe!

Wij vlechten toch aan onzer graven
rand?

Als mannen zullen wij braveeie' een laffe ben!.

tot sterven toe benard, — maar strijdbaar tot

het end.

(Vertaling A. II.)

hoedanigheid is tusschen zijne lyrische en

epische verzen. De ademtochtvan zijne ziel

is als eenzucht zoo zwak, maar de zucht- is

er; dat is zeker.Waar hij zijne gevoelensniet

rechtstreeks behoeft uitte zeggen, maar ze

als kleine stuwkracht gebruikt om zijne wel

scherpe waarnemingte richten,ontstaat een

episch gedichtje,dat de moeite van bewaren

loont. En toch, ik geef toe, dat het in deze

omgevingzonderling is, is er één gedicht, dat

ver boven alle anderenuitsteekt endatgoede

hoop geeft voor de toekomst. Hier is het.

Een hel geluk valt in de straten,

wij rijzen van 't plaveisel op !
Geen kan de aarde zoo verlaten

Dan tot nog lichter stralen top.

De zomer rolt de steden binnen

en bruist tot in het diepste slob.

Hier is een einde aan bezinnen,

de maat van vreugde is leeg, en op.

Paarden dampendeover de aarde

steigeren in juichende galop.
A. DEFRESNÈ
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De Negers van O'Neill

door Henrik Scholte

All God's Chlllun got Wings
The Emperor Jones

IN
het veertigtal, in hart en nieren aggressief-

revolutionaire stukken, waarin Amerika's

grootste tooneelschrijver zijn „ik beschuldig, juist
omdat ik Amerikaan ben" uitsprak, zijn er ten-

slotte slechts twee, zeer ongelijkwaardigedrama's,

die het tragische complex: neger tot hoofdmotief

hebben. Men kan zich daarover verwonderen,om-

dat O'Neill's schreeuw om recht en begrijpen overal

opstijgt uit de rangen der verdrukten en, met onze

oogen bezien, het burgerlijk dood-verklarcnvan

den „coon" een der pijnlijkste problemen van zijn

land is. Anderzijds ligt de oorzaak wellicht daar-

in, dat O'Neill's individualisme, zijn overoude

strijd „voor de rechten van den mensch" steeds

een concreet doel voor oogen moest hebben, wilde

hij den dramatisch waarachtig bezielden vorm

krijgen. Dat concrete doel bestond wel in den tijd

van den burgeroorlog, toen „Uncle Torn's Cabin"

werd geschreven, maar sind3 de vrijlating is het

zwart-wit conflict, dat toen eigenlijk eerst begon,
ontaardt in een guerilla, waarvoor elke oplossing

onmogelijk schijnt. Want welke: emigratie, uit-

roeiing, samensmelting? Zij is een sociaal conflict

van eerste orde geworden,maarzonderdramatische

pointe. Vandaar dat er zoowel van blanke als

gekleurde zijde weliswaar een uitgebreide, soms

tendentieuze, soms puur analyseerende romanlit-

teratuur bestaat, die zich onder den invloed der

Paul Robeson als Emperor Jones

mode nog dagelijks uitbreidt, en waarvan de mees-

terwerken — ik noem slechts „Nigger-1feaven",

„Mambas Daughters" en „Blackwaters" — ook

hier voldoende bekend zijn. Doch wat men als

achtergrond in al deze boeken vermoedt, voor-

zoover zij door blanken geschreven werden: het

superioriteitsbesef van een ras, dat intellectueel

den kleurling aanvaarddedoch instinctiefreageerde
en deze reactie in een au fond valsche grootmoe-

digheid poogde te ontkennen — zou den zooveel

geconcentreerderwerkenden dramaschrijver zonder

si»-iulogische preoccupatie den impuls tot schep-

pen ontnemen. Daargelaten, dat een ernstige po-

gingom het rassenconflict op de planken tebrengen
in Amerika althans wel tot de onmogelijkheden
zou behooron. Negertooneel in Amerika bestaat

ook slechts door en voor negers, 100 % zwart, en

geniet als zoodanig hoogstens de snobistische ver-

eering van hen, die zich liberaal genoeg wanen

om met Jim Crow op één bank te zitten. Slechts

zeei- onlangs — eindMaart j.l. —werd in hetMans-

field Theater een bijbelsch en met spirituals door-

vlochten negerstukvertoond,,,TheGreenPastures''.

dat toen door de liberale critici onmiddellijk tot

„one of the most moving creations ever &een in

theatre" geproclameerd werd.

In het drama van O'Neill, dat

het rassenconflict volledig wilde

behandelen, „All God's Chillun

got Wings" (een spiritual-titel),
merkt men dan ook in de eerste

plaats die niet al te dieppeilende

opzettelijkheid, die metbrochure-

argumenten wil overtuigen wat

in dezen simplistischen vorm

geen onderstreepingnoodigheeft.

O'Neill's levensbehoefte aan

primaire conflicten drijft hem

hier, als in zoovele
_

van zijn
zwakkere stukken, naar het

melodrama. Het is, als zijn

hoofdpersonen zelf, in zwart wil

geteekend, terwijl het interesse

slechts gewekt zou kunnen wor-

den door de nuances daartus-

schen. Er zit een zekere fasei-

neerende mise-en-scène in zijn
stra at-tafereelen: voorjaar. 6 vond.

straat links de blanken, gelaat

aan gelaat op de brandladders.

zingend enzwetsend, straat recht s

de negers, hetzelfde, en op denhoek,blank en zwart

dooreengemengd, de spelende en onbewuste kin-

deren.Hetverloopis zwak: de onoverbrugbare kloof

in het gemengde huwelijk wordt overwonnen in

een zeker bitter en hysterisch zich weer kind

willen voelen van beiden, als de hardnekkige en

al te edele neger voor de zooveelste maal voor zijn
doctoraal rechten gezakt is, omdat „God'd be

tippedhead first right out of the Judgment seat",

voor een Jim Crow aan de balie kwam — en dit
zal wel historisch zijn. Dat- het „painty-face"-
meisje haar oerafschuw, die physiek bepaald is.

voor de zwarte familie zou hebben overwonnen

door het Congo-masker met een broodmes aan de

tafel te nagelen, is iets wat ook een Europeaan
niet zoo maar aanneemt. Haar „zeven plagen"
zouden immers dan eerst recht beginnen, al vragen

zij niet om de felle hand van een dramaschrijver
om ons gesuggereerd te worden. Vandaar ook, dat

dit Congo-masker, als magisch symbool van het
soort dat O'Neill zoo meesterlijk weet aan te wen-

den,hier te duidelijk aan den wand geprikt is. om

rijn b it ' ,ioen voelen. An-

■ Elms" is da'ar-

uen dergelijke

natuursymbolen zonder dat zij in tastbaren vorm

aanwezig zijn. Hier is het Congo-masker requisiet,

en als men het in een voorstelling (die voorzoover

ik weet zelden plaats had. omdat de censor het

in Boston terstond stopte) vergat aan te brengen,

zou men het stuk desnoods ook wel zonder kun-

nen spelen.

Lijnrecht hiertegenover staat het oudere (in 1920

geschreven.) korte, doch zwaargeladene mono-

drama „The Emperor Jones". Hier heeft O'Neill

zich met het volle geweld van zijn bezeten schrij-

versschap gestort op deneenen mensch: denneger

in doodsangst. Hij heeft hem belicht, schel als een

bliksem, als een atavisme van zijn ras, als een gi-

gantische waanzin, deze doodenren van een opge-

jaagden zwarte. Roep u het smakelooze grapje

voor den geest, waarvoor Hollywood zijn neger-

statisten misbruikt: de zwarte Pullmanknecht, die

een spook ziet, zijn bibberende worstlippen en

uitpuilende oogen
in omrande kassen. Vergroot

dat beeld duizendvoudig en zie het ernstig: zie-

daar Emperor Jones.

Ook hij is een Pullmancar-bediende, physiek

kolossaal, gewetenloos, uit de gevangenissen van

New-Orleans ontvlucht en op een verlaten eiland,

in de Caraïbische zee als „keizer" geëerd en ge-

vreesd. Een scheeve, vuilwitte hut te midden van

het oerwoud zijn paleis; uniformbroek, een rood-

gemeniede tafelschel en een immense Panamahoed

zijn keizerlijke attributen. De eenige Europeaan,

een blanke ballastkerel, een „white shadow" —

noem hem met welk modewoord gij wilt — heeft

hem geëxploiteerd en op deschuwenegerbevolking
losgelaten. Het einde moest komen, de kraal is

leeg, de boschnegers zijn. ziek van haat en ver-

nedering, het oerwoud ingetrokken, dat thans

tusschen Emperor Jones en de Pransche kanno-

neerbootaan de kust ligt. Emperor Jones. het hoofd

in de nek en niet een geforceerdenlach op zijn bi de

lippen, zal vluchten; conserven en ammunitie

liggen aan den rand vanhetoerwoud, hij heeft zijn
onderdanen de fabel van de zilveren kogel — de

eenige die hem'kan'dooden en die hij dus zorg-

"All God's Chillun got Wings" Een scène uit het mirakel-

spel "Green Pastures" die uitbeeldt hoe men zich een

maaltijd in den Hemel voorstelt, l'

vuldig zelf bewaart —

op den mouw gespeld. Hij
zal er zich wel doorheen slaan.

Dan begint, vroeg in de eerste acte reeds, het

eentonige geluid van de oorlogstrommels der zich

schuil houdende negers.
En dit nu is hetadembe-

klemmende element, dat dit stuk reeds bij lezing

geeft en dat bij een opvoering, naar Amerikaan-

schen aard zonder pauze, ongetwijfeld een on-

dragelijke obsessie moet worden: deze trommels

blijven doorgaan,scène na scène, sterker, zwakker,

sterker, gansch nabij en heel ver af, zij hitsen den

neger door het oerwoud. Geen mensch komt, geen

schot valt dan alleen zijn eigen, waanzinnig en

doelloos schieten tegende chimaeren, diezijn nach-

telijke race begeleiden. En aldoor tam-tam, tam-

tam, de oorlogsroep der om hem heen dolende

negerbenden.. Hij rent in een grooten kring, zijn

kleeien scheuren, zijn groteske statie verandert in

liavelooz.e lompen. Van scène tot scène — alle

kort en bij doorloopend dacor van lianen en oer-

woudstammen — komt hij oprennen, wil rusten,
doch dan verschijnen de spoken van zijn koorts-

brein: de kleine gloeiwormen van den angst, als

kruipende ki, eine, wilde biggen, de

dobbelendeneger, di nsdoorstfi

Stappen naderen, stappen gaan, hij schiet, in het

ledige. De vizioenen verdubbelen in een frenetiek

rhythme, de negerdwangarbeidersmethun spaden,
de slavenveiling met de ginnegappende planters,

naakte negers, hurkend, schuivend in een klaag-

dans, de met fantastische veeren uitgedoste en

paljassend rondspringende medicijnman van den

Congo en de kop van de gigantische groene kro-

kodil boven de rivieroever uit, heel demagische

erfenis van eeuwen Afrika. .. . Den volgenden

morgen, als de trommen eindelijk zwijgen, dragen

een paar koelies hemuithetoerwoud, waar zij hem

vonden, niet ver van den rand waar hij het bin-

nendrong, dood, met een zilveren kogel door-

schoten, en de waanzin van den neger op het ont-

zette gelaat.

In dit stuk, waarin de woorden zelf als neger-

muziek op het rhythme der tam-tamtrommels

klinken, heeftO'Neill met zijn barbaarschehanden

een neger gevormd, zoo meesterlijk en zoo be-

nauwend-waarachtig, dat een opvoering, anders

dan door een neger,nauwelijks denkbaar is. Gilpin
creëerde deze rol in Amerika en Paul Robeson,
de spiritualsinger met zijn diepbronzen stem,
bracht het onlangs naar Europa.

Smalfilm-Amateur-Kinematografie

Q
onder Kino-technische

leiding van Joris Ivens
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J% A Schrijfmachinehandel
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wikkelingsgeschiedcnis der film. levert hiervan do

treffendste bewijzen.

De]Film-n€'Ker en «Ie Xeecr-film

BI
.1 de enquête onlangs door eenParijsch blad—

ik meen ..< 'andide" op touw geztit ter meer-

dere effectvolle „bestrijding van de Amerikaansene

tin>neel-invasie" frappeerde één opmerking in het

bijzonder. En wel deze. dat de verovoraars in plus

tours en kauwgummi zich bij hun triomphaal be-

drijf dienden te haasten, aangezien over hun hoof-

den heen. een nieuwe heerscher zijn geweldigen
zwarten schaduw vooruit wierp: het opkomende

negerras!

De vraag, in hoeverre een zeker leedvermaak

hier de verhoudingen forceerde en welke impera-
tieve tendenzen aan de tegenwoordige negromanie
in redenjkheid kunnen worden vastgekoppeld —

mag ten aanzien van tooneel en litteratuur hier

gevoegelijk onbesproken blijven. Maar voor wat

de film betreft, kan men veilig beweren, dat van

een naderende hegemonie van het zwarte ras als-

aog geen sprake is. De neger is in het wereld-film-

bedrijf en bijzonderlijk in het Amerikaansche,
dienend object en lijdend voorwerp in den meest

volstrekten artistieken en commercieelen zin. De

negerfilm, zooals die tot lieden geproduceerdwerd,

the only way

to understand

peoples is in their

essence, not — as

has been tried and

t ried again— their

compounding."
Bewust of onbewust — do Russen hebben de

waarheid van deze negerwijsheid in hun films met

een kracht en een volharding bewezen, waaraan de

negers-zelf in den droom 1101; niet toe zijn. Aldus

voerde de Sovjet-kino een stroom nieuw, onver-

mengd en sterkend bloed toe aan het, door zijn

nivelleeringsziekte degenereerénde internationalis-

me. Wanneer de neger liet nog ooit zoover mocht

brengen, dat hij zijn eigen cultuur vigoureus en

onbesmet in de film tot haar recht weet te doen

komen, dan willen wij de imaginaire ijselijkheid

van zijn „zwarten schaduw" gaarne op den koop
toe nemen.

Een algemeen verbreide dwaling is de ver-

warring van de populariteit der negers, met hun

toekomst als heeiscliend ras. De neger, wel verre

van veroveraars-allures te bezitten, is eenvoudig

het meest recente speeltuig eener oververzadigde,

naar nieuwe prikkels zoekende, westersche cul-

tuur. De trieste rol van het zwarte ras in de ont-

is van volkomen „blan-
ke" makelij en concep-

tie. De neger heeft zich

te vertoonen. zooals de

regisseur dat wil: gezien
door het oog van den

blanke, d.w.z. zooals de

blanke hem in zijn ijdele

superioriteit verlangt.

Terecht zegi Walter

Wlute.debekende schrij-

ver van „The Fire in

the Flint":

De eerste negers, die <>p het projectiedoek ver-

schenen, waren geen negers — het waren zwartge-
schminckte blanken en zij gaven de vernederend-

ste, stompzinnigste carieaturen, welke ooit den. . .
westerling onteerden. In die prillen dagen leerden

wij den zwarten man kennen als een permanent

sidderend wezen, dat zich bij iederen windvlaag

staat verbaasd over een ridderlijkheid die zich

niet ontzag een onderliggend en verdrukt ras

op een dergelijke laffe on smakelooze'wijze te

Daniel .Haynes in Hallelujah

ridiculiseeren. Zelfs in een ernstig werk, als „The

birth of a nation" van D. W. Griffith, treedt een

openlijke minachting on haat voor den „nigger"

aanhet licht die in
onze dagen nauwelijks denkbaar

is. Wanneer ooit de negerziel eenswerkelijk in op-

stand komt, dan zal zij, naast de kwellingen en

vernedering der slavernij, in dezen zonderlijken
soort humor een doodelijkc béleediging te wreken

hebben.

Nu beleven wij dan de reactie. Met den cultus

van het gesyncopeerde rythme, den jazz en het

spiritual, is de neger ook in de film het voorwerp

van algemeene aanbidding en verteedering ge-

worden. Het is echter de cultus van den neger-in-
abstracto, wel te verstaan! De gemiddelde Ame-

rikaan, die haastig de kamer verlaat, waar een

neger binnentreedt, schreit tranen met tuiten,

wanneer de larmoyanto geschiedenis van Uncle

Torn's Cabin wordt vertoond en het is karakteris-

tiek voor de werkelijke verhouding, dat hem het

op de knieën

wierp en klap-

pertandend ge-

beden opdreun-
de. Of wel— hij
was het dank-

bare decoratieve

sujet om room-

taarten tegen

aan te Werpen

en in kalkbak-

ken te laten

vallen. Men

allerdierbaarst toch nog altijd de imitatie-neger

blijft. Al Jolson kan hij, zonder zich zelf tekort

te doen. eigenlijk eerst recht van ganscher harte

bewonderen!

Noodelooze scrupule overigens — want ook de

authentieke film-neger heeft met den gekleur-
den Amerikaanschen staatsburger evenveel uit te.

staan, als een aap met een Hindoe. Hij vertoont

zijn kunstjes — hij onderwerpt zich aan de rol,

welke een tamelijk kinderachtige en ijdele wester-

sche verbeelding hem wel wil toekennen. En zoo

zien wij dan den neger in een nieuwe gedaante:

het geborneerde, onnoozele maar goedhartige en

kinderlijk-vrome creatuur der Zuidelijke katoen-

plantages. Want liever dan het gelijkwaardige

intellect van den zwarten man te erkennen —

liever dan de oerschoonheid van een zuiver en

onvermengd ras te bewonderen, verlangt de wes-

terling in zijn huidigen staat van verteedering het

beeld van cru in lompen gekleed individu, dat met

«•en vijgemat op het hoofd, onderwuivendepalmen,

onberispelijke!! ensemblezang ten beste geeft.

katoenplantage-slaaf met den goedhartigen grijns

,11 het eeuwige ..hymn-book" ontleende zijn be-

langrijkheid uitsluitend aan zijn lofwaardige toe-

wijding ten opzichte van „massa" en „missus".

Met de klankfilm breekt schijnbaar een nieuwe

aera voor den film-neger aan: zijn vccale talenten

krijgen ..stem m n.-l fcapiiW: !'■■'■->■■! i'„ ■~-■;

schijnbaar. Want ook hier is hij het door den blanke

geëxploiteerde en gedirigeerde amusements-ob-

ject. Hij wordt door den blanken regisseur in aller-

lei schilderachtige situaties opgesteld en draait

zijn spirituals enniggersongsaf, overeenkomstig de

wenschen der blanke clientèle. „Showboat" en

„Hearts in Dixie" zijn volgens dit systeem gecon-

strueerd en de all-negrofilm „Halleluja", gereali-

seerd door King Vidor, belooft denzelfden opzet.

liet zal ieder duidelijk zijn. dat deze film-nègrerie
met neger-film niets uitstaande heeft. In ovi

stemming met de mode des tijds wordt de neger

thans liemmantiseerd en gesentimentaliseerd. ...

d.w.z. vernederd — als immer. Slechts bij glimpen
openbaart zich, als bij toeval, de wondere eigen
schoonheid van een eeuwenlang verdrukt en ge-

ketend ras. dat in de limpiede vochtige glanzen

zijner oogen nog weerschijn der gouden AM-

kaansche zon wist te bewaren — dat in de ryth-

mische lenigheid van gang en gebaarde glorie van

den nieiiseli-in-den-natuurstaatwist vast te hou-

den. Maar het negervolk, dat met deze mystieke

en mysterieuse atavismen in zich, den kamp der

wanhoop strijdt tegen de vooroordeeleneenerharde,

burgelijke maatschappij —
welks bestaan aldus

eendagelijksch wederkeerend grootsch drama open-

baart, wordt in de film nog steeds misbruikt tot

in schilderachtige lompengekleedcabaret-nununer.

Wanneer zullen wij de waarachtige neger-film
leeren kennen? Wanneer zullen wij het beleven,

dat de zwarte kunstenaar zijn eigen leven in de

film zal uitdrukken? Wanneer zulllen de neger-

scenarist en de neger-cineast geïnspireerd door

het geheimzinnige fluïde dat het ras verbindt en

waarin geen blanke vermag door te dringen

de eigen emoties van de neger-ziel in rythme,

beeld en klank openbaren?
Zooals gezegd, die tijd schijnt vog verre. De

„black shadows" welke volgons het Parijsche blad

door een ontwakend negerras worden vooruitge-

worpen, zijn, wat de film aangaat, vooralsnogniets

dan een ongevaarlijk schimmenspel.

De talkie heeft ontdekt, dat de neger een stem

bezit. Zal zij ooit erkennen, dat hij iets te zeggen

heeft ?

L. J. JORDAAX

Voor wij aan de

talk ie toe waren on-

dergingde film-neger

aldus demutatie van

den met lampen-

zwart toegetakelden

blanke tot het aut-

hentieke Uncle Tom-

type, dat in „Uncle

Toiu's Cabin" door

Daniel Haynes het

eerst werd gecreëerd.

Men kan ternauwer-

nood van een verbe-

tering spreken, want

diende het room-

taart-doelwitder eer-

ste dagen tot het

weinig delicate amu-

sement van de witte

heeren —
de nobele

ukm:baal Aüi;>Ti;\ voob

AMATEUtt-MIXO-UlTlllSTlxe

FOTO-SCHAAP & Co.
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DE NEGERS IN ONZE WEST

Suriname — Boschnegertypen

UIT
Afrika, van de Goudkust en uit Angola

werden zij in de 17e en 18e eeuw overhet zoute

water aangevoerd bij scheepsladingen tegelijk, de

voorvaders der tegenwoordige negers in Suriname

en Curacao. Als vee werden de, daarginds opge-

kochte slaven in de schepen gestouwd, om na een

zeereis, waarop soms het grootste gedeelte dei-

lijke koopwaar aan boord der slavenschepen te

verduren had, de gruwelen, waarmede slaven-

handel en slavernij gepaard gingen, zijn te vaak

beschreven, dan dat hierover nog behoeft uitge-

wijd te worden. De slavenhandel en de slavernij,

in het bijzonder in Suriname, waren meer dan

gruwelijk; daarvan zal ieder overtuigd zijn, die

slechts oppervlakkig iets daaromtrent verneemt.

Maar, aan den anderen kant is door schrijvers en

dichters vaak overdreven. Longfellow en Bryant

in hun gedichten entot op zekere hoogte ook zelfs

Beecher Stowe in haar Uncle Torn's Cabin zijn

daarvan niet geheel vrij. Want, de ellende van de

Curacao Neger

z e e re 1 8

daargela-

ten,belang-

rijk veran-

derde de

toestand

der negers

niet. In hun

eigen land

waren zij

voor het

grootste

deelslaven,

onderwor-

penaanden

willekeur

hunner in-

landschc

voi-sten.

willekeur

en wreed-

heid, die

vaak niet

veelminder

waren dan

die der

meest be-

ruchte sla-

venhou-

door

G. K. KESLER

(Foto's Koloniaal Instituut)

ders Kleurgenooten waren buitengewoon wreed

ten <i])zichte van elkander en de ergste slaven-

mishandelaars in Suriname waren de zwarte

..bastiaans", die op de plantages met de zweep

de arbeiders voortdreven en de vrije negers en

kleurlingen, die zelf een paar slaven hadden.

Sterk veranderde dus de toestand van de negers

niet door hun transport van Afrika naar de West.

Voelde de neger wel veel van het vernederendein

de publieke veiling? Het mag minstens betwijfeld
worden,—in Afrika waren slavenmarkten iets zeer

gewoons. Dacht hij met heimweeaan zijn vaderland

terug? Wellicht, maar. zeker is dat niet.Als hij een

niet te hardvochtigen meester of meesteres trof,
als hij op zijn tijd zijn rantsoen bananen, gezouten
vleesch en dram kreeg, als nu en dan een dans-

partij, een „banja", of een feest door een „doe",

Jan van Herwijnen — Neger uit Suriname

een dans- en zanggezelschap, georganiseerd, zijn

bestaan wat opvroolijkte, dan schikte hij zich

wel in de slavernij. Dan voelde hij het gemis der,

wellicht nooit gekende, vrijheid niet zoo erg. De

neger is een mensch, maar een anders denkend,

anders gevoelend mensch dan wij. Anders, wat nog

niet synoniem is met minder.

Maar wat de neger wel als een grove onrecht-

vaardigheid voelde, was de dwang, die hem opge-

legd werd om geregeld te arbeiden. Niet in de

eerste plaats, dat hij arbeidde voor een ander,

maar wel, dat hij zes dagen aaneen op geregelde

tijden naar het veld moest gaan en daar eenige uren

aaneen moest doorwerken, zonder de vrijheid te

hebben, zijn werk door een langerust af te wisselen,

als hij daar lust in had.

Dat maakte vooral, dat, als zij de kans schoon

zagen, de slaven bij tientallen in de bosschen

vluchtten, on daar te trachten een leven te be-

ginnen, dat meer met hunaard en aanlegovereen-

kwam. Niet de mishandelingen op de plantages

waren het die datwegloopen veroorzaakten, maar

allereerst de afkeer van geregelden arbeid. Soms

waren het enkelingen, maar vaak genoeggeheele
slavenmachten, die den plantages den rug toe-

keerden, om zich bij de „marrons", de wegloopers,
die reeds in het bosch woonden, te voegen. Hun

Suriname — De Djoeka met zijn vrouw

vrijheid hadden zij daardoor verkregen, maar een

onbezorgd leven allerminst.

Want het oerwoud is onbarmhartig voor hen,

die daarin moeten verkeeren. zonder voldoende

werktuigen, zonder levensmiddelen, zonder wa-

pens voor de jacht en voor verdediging. Vandaar

de herhaalde aanvallen op afgelegen en moeilijk

verdedigbare plai -•■ in de 18e eeuw. .Niet ii

eerste plaats wm lingen waren dat; de

is over het algi

vergelding van i ban leed het doel g.-.

dan zouden wel meer moorden op
directeuren.

administrateurs en blankofficieren geboekstaafd

zijn. Hoofddoel bij de overvallen was. het zich

verschaffen' van messen, bijlen, geweren en ammu-

nitie en, niet het minst, het meevoeren van sla-

vinnen.

Van die marrons stammen de tegenwoordige

Boschnegers af, onderdanen van Hare Majesteit

in naam, maar, waarover het Nederlandsche gezag

slechts zeer nominaal is. Reeds in de 18e eeuw

w-erden nu en dan, o.a. in 1749, '61 en '62 verdra-

gen met complexen wegloopers geslotenen hun on-

afhankelijkheid dus min of meer erkend. In 1857

kwam een regeling tot stand, waarbij de Aukaners

of Djoeka's aan de Marowijne, de Saramaccaners

aan de Boven-Suriname en een paar kleinere

stammen eenige verplichtingen tegenover het (hut-

Curagao Gezin

vernement op zich

namen, waartegen-

over aan hun hoof-

den of „granmans"

persoonlijke toela-

gen van resp.

ƒlooo.—, ƒ400.—

en ƒ3OO.— werden

toegekend.

Geleidelijk heelt

zich nu deze toe-

stand ontwikkeld,
dat de Boschnegers
zich geschoven heb-

ben tusschen de

woonplaatsen der

oorspronkelijke
Indianen, die zich

meer enmieer naai-

de grenzen van

Brazilië hebben

teruggetrokken, en

het cultuurgebied,

dat der blanken aan

den benedenloop

van eenige rivieren,
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vooral vande Marowijne, de Suriname-rivier en de

Commewijne. Daar leven zij in hun dorpen, vol-

gens hun eigen gebruiken bestuurd door hun eigen

hoofden, daar heeft zich een Afrika ontwikkeld op

het vastland van Znid-Amerika. Een Afrika, maar

gewijzigd door de aanraking met de blanken.

Die wijziging komt o.a. aanhet licht in de taal.

Kisten van de woordenschat en de taalvormen

zijn er voor- den kenner van de vele talen, die ge-

sproken worden in het reusachtige gebiedtusschen

«le Goudkust en Angola wel aanwezig, maar be-

dolven onder en haast onherkenbaar gewijzigd

looi- de vele idiomen, die in den loop der jaren erop

hebben ingewerkt. In de taal der Boschnegers, die

belangrijk afwijkt van die der stadsnegers, zijn be-

halve Engelsehe en Hollandsche bestanddeelen,

vooral Portugeesche woorden opgenomen. Vele

-pers toch waren afkomstig van plantages

van Portugeesche Israëlieten; vandaar dat de taal

hunner vroegere slaven wel aangeduid wordt als

Djoe-tungo (Jodentaal). 1 1

v Vele. slaven bleven echter op de plantages en

bij hun meesters in de stad. En heel enkelen Wer-

■' dooi- welwillendemeesters geinanumittcerd

(vrijverklaard), of kochten zichzelf vrij, als de

gelegenheid zich daartoe voordeed. En nadat in

1818 de aanvoel van slaven van buiten verboden

Weeping Mary

Moderato

/weep - ing_ Ma - ry, \

X there's an -y - bod - y here like J pray - ing_ Sam- vel, j
'

doubt-ing-

— Thom-as, )

Call up-onyour Je-sus, and Heil draw nigh. O, grlo - ry,

glo-ry hal-Je-lu- jah! Glo-ry be to my God, who rules on hig-h!

Suriname — Djoeka-vrachtvaarders, elk

met hun hédé of koelaman, die aan den

voorplecht de koela of boomstok hanteert

name. dat uitgestrekte gebied, onze taal steeds

meer veld wint. zoodal eenI lollanderzich tot diep
in het binnenland verstaanbaar kan maken, dit

op de drie kleine Benedenwindscheeilanden geens-

zins het geval is. Daar wordt door hoog en laagbij
voorkeur nog steeds Papiamentsch gesproken en.

al moge het Nederlandsch ook eenige vorderingen

maken, groot zijn die voorloopig nog niet.

C. K. KESLEK

was, kregen op 1 Juli 1863 alle slaven in onze

West-Indische bezittingen de vrijheid, ten getale

van 32.972 in Suriname en 10.97 1 in de kolonie

Curacao. Als tegemoetkoming aan de slaven-eige-

naars werd door het moederland uitgekeerd

f 11.876.260, waarvan f 9.864.360 voor Suriname

en f 2.011.960 voor de eilanden te zamen.

Van die vrijverklaarde slaven stammen in Suri-

name hoofdzakelijk en op Curacao en de andere

eilanden, waar uit den aard der zaak van weg-

loopers slechts weinig of niet sprake kon zijn, de

tegenwoordige meer beschaafde negers af, de stads-

in Suriname genoemd worden.

Boschnegers zijn weer toi den natuurstaat terug-

gekeerd; stadsnegers beijveren zich, zooveel moge-

lijk de blanken na te volgen, voor-al In uiterlijk-

heden, zooals in de kleeding. E-en neger zal liever

zich onvoldoende voeden en in een krol je wonen.

dan niet „deftig" gekleed te gaan.
Als er maar

eenige aanleiding toe is. zal hij vooral gaarne een

zwart pak met gekleede jas aantrekken en een

hoogen hoed opzetten. En alleen diegenen, die

zichzelf volstrekt niet respecteeren, zullen op

bloote voeten loopen. Schoenen heeft de neger

volstrekt noodig als hij zich op straat vertoont.

Vooral de Surinaamsche neger is daarop gesteld.

een overblijfsel trouwens uit den slaventijd, toen

het alleen vrijen veroorloofd was, schoenen te

dragen.

In die VOOrliefde VOO! ..deftige" kleeding k n

Surinaamsche en Curacaosche negers overeen;

overigens verschillen zij in vele opzichten, o.a.

in de taal. Terwijl in Suriname zich in de stad

en o]> de plantages een idioom ontwikkeld heeft.

het Neger-Engelsch hoofdzakelijk uit Hollandsche

en Engelsehe bestanddeelen met een inslag van

Afrikaansche overblijfselen bestaande, is de om-

gangstaal op Curacao en de twee andere Beneden-

windsche eilanden hetPapiamentsch, eenSpaansch

dialect niet allerlei, ook wel Hollandsche bijmeng-

sels. Hoe sterk het verschil der beide idiomen is,

blijkt al dadelijk bij een opsomming der meest ge-

wone woorden. Huis b.v. is in het N. E. hoso (Eng.

house); in het Pap. caas (Sp. casa); kleeren N. E.

krossi (Eng. clothes), Pap. panja (Sp. pa na); eten

is resp. njam (vermoedelijk Afrikaansch) en comé

(Sp. corner) en drinken dringi (Holl.) en bébé (Sp.

beber).

1 En wel eigenaardig is het, dat, terwijl in Suri-

I

i *

Nieuw leven, nieuwe vormen,

nieuwe kunst, dat vindt U in

onze modellen en juist in de

prijzen die U wenscht. Gaarne

zenden wij U onzen catalogus.
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De nieuwe Negertaai
Tdoor Lou Lichtveld

WIE \'t Engelsch van die engelachtige moeder

van een huis vol kinderen, die mrs. Beecher

Stowe was, gelezen heeft, en zich daarna ook heeft

durven wagen aan wat Joel ChandlerHarris opge-

teekend heeft van al de negerredenaties van zijn

„Uncle Remus", heeft eenigszins een denkbeeld

van de taal die de Negers in hun nieuwe vaderland

hebben leeren spreken. Een al te optimistisch

denkbeeld overigens, want heeel wat „beter" dan

oom Torn en Remus spreken misschien op ditoogen-
lilik wel duizenden Amerikaansche negers; maar

deze behooren dan ook tot de meest „gecivili-
seerde" zwarten van de wereld, terwijl toch heel

wat nieuwe negertalen alleen voor ingewijden en

voor jarenlanggetraindente verstaan enbruikbaar

zijn.
De nieuwe negertalen hebben zooveel geheim-

zinnigs dat nog niet is opgehelderd, dat het ver-

haal alleen reeds van die geheimzinnigheden

interessant genoeg is, zelfs voor wie vanlinguïstiek

niets weten wil.

De meeste mannen van het vak die ook deze

talen hebben bestudeerd, — hun aantal is niet

bijster groot—, zijn van het denkbeeld uitgegaan,

dat al die negers in het nieuwe werelddeel niets

anders deden dan een of meer europeesche talen

op de hinderlijkste wijze radbraken. Zoo werd dan

ook aan het proces van radbraken zelf geen waarde

toegekend, en stelde men zich tevreden met na te

gaan welke de herkomst was van al de gekke en

niet aanstonds te begrijpen woorden welke men

in die verschillende talen gebruikt.

Maar zoo eenvoudigwas het met dezenegertalen

niet, dat ziet men aanstonds, wanneer alle om-

standigheden bekend zijn van hun ontstaan.

Op de plantages sprak men in den slaventijd

■van twee soorten negers: zoutwater-negers of

„zoutkoppen"en creolen.De eerstewaren diewelke

de oceaan, het zoute water hadden overgestoken,

endie dus rechtstreeks uit Afrikaafkomstig waren.

De anderenwaren het broedsel, zij die in het nieuwe

land geteeld waren, en die hun naam ontleenden

■

eén soort, maar zij behoui-den tot

pende stammen, die ook zeer verschillende talen

spraken. Als menbekend is met de taaitoestanden

van West-Afrika, is het niet langer mogelijk om

nog zoo simplistisch over de creolentalente denken,

als zelfs onder Vele specialisten nog gebruik is.

De talen die in 't land van herkomst van de

slaven, de landstreek tusschen Senegal- en Kassaï-

bekken worden gesproken, verdeelt de heden-

daagsche wetenschap hoofdzakelijk in twee groote

groepen:
de Soedan- en deBantoe-talen.Hun grens-

gebied, of liever hun gebied van overgang, vindt

men in Kameroen en Oost-Nigerië. Maar terwijl de

Bantoe-talen onderling een duidelijke eenheid

vormen, die zich overigens ook over geheel Zuid-

Oost- en Zuid-Afrika uitstrekt, loopen deSoedan-

talen zeer uiteen, en zijn er zelfs zoovele onderling

zeer sterk-afwijkeiide talen,dat het geen zeldzaam-

heid is, dat negers die maar op enkele kilometers

afstandwonen, elkanders talen nietverstaan, en zich

weer van een derde handelstaalmoeten bedienen.

Nu is het kwantum van die talen niet gering.

Een van de grootste kenners van deSoedan-talen,

Delafosse, heeft hun aantal op niet minder dan

435 gesteld. En Harry Johnston die een monumen-

tale samenvatting van de Bantoe-talenheeft ge-

geven, rekende tot deze groep nog meer dan 350

talen, terwijl hij bovendien ruim 80 semi-bantoe-

talcnonderscheidt.

Men kan dus licht begrijpen dat de negerslaven

die van links en rechts werden geroofd en buitge-

maakt, en in de factorijen werden opgestapeld

totdat de slavenhaleis in de haven kwamen om

de zwarte cargo te verschepen, reeds op dat oogen-

blik niet al te veeel meer van el..aar verstonden.

Licht werden op zoon slavenschip reeds vijf of

zes verschillende negertalen gesproken, enbij aan-

komst in het nieuwe vaderland werden de negers

weer naar alle kanten heen verkocht. De laatste

stamgenooten werden nu voorgoed gescheiden, en

de zoutkopneger stond de eerste weken als een

vreemde in een troosteloos-onbekende wereld.

Gedurende die eerste weken kwam de zout kop

altijd onder de hoede van creolen, om hem te ont-

bolsteren, en hem te leeren te verstaan wat er van

hem verlangd werd. De taal die hij te leeren had,

was door zijn afrikaansche voorgangers gemaakt

en werd door hem zelf voltooid. Maar zij werd over-

geleverd door de creoolsche negers, de nieuwe

ingezetenen van 't land, en daarom heetten deze

talen voortaan ook creolen-talen.

Maar. die creolen waren even zuivere negers

als de zoutkoppen, en behielden dus hun taalook

zuiver. Stellig is bij de eerste, vorming van de

nieuwe taal de hoofdbedoeling geweest zich onder

elkander verstaanbaar te maken. De negers vorm-

den dus een afrikaansche mengtaal van afri-

kaansehe woorden, in een afrikaansche constructie

aan elkaar verbonden. Deze jjrimaire creolen-taal

had dus algemeen-afrikftansche kenmerken.

De slavenhouders leerden op hun beurtdit idi-

oom verstaan, en omgekeerd namen de negers tal

van woorden van hun meesters over, vooral voor

dingen die volkomen nieuw voor ze waren, of die

geheel bij het europeesche leven dat ze leerden

kennen schenen te behooren.

Maar ook tal van andere Europeesche woorden

werden door de negers ontleend, omdat zij in

menig opzicht volkomen ..blank" stonden, ieder

met een moedertaaltje dat in geen enkele omstan-

digheid meer bruikbaar was. Het bleef hen dus in

de meeste gevallen gelijk, of zij voor eenbegrip een

europeesch dan wel een afrikaansch woord gingen

gebruiken.
Alleen met de uitspraak was het iets anders.

De fonetiek der Soedan- en der Bantoe-talen liet

zich niet in één of in een drietal generaties ver-

anderen. En zoo kwam het, dat de Europeesche
woorden op zn afrikaansch werden uitgesproken

en naar de regels van de afrikaansche woord-

vorming werden veranderd. Hetgeen de blanken

enkel zagen als een radbraken.

Omdat de meeste onderzoekers der creolen-talen

de afrikaansche grondtalennietofslechts zeer opper-

vlakkig kenden, hebben ze ook de ware structuur

vandeze talennooit begrepen. In zekeren zin was 't

voor de meesten van hen ook een onmogelijkheid.
Want eerst in deze eeuw is het de linguïstiek

gelukt een orde aan te toonen in dien chaos van

Afrikaansche idiomen, en de algemeene regels vast

te stellen die de grondslag vormen van deSoedan-,

en die welke basis zijn van al de Bantoe-talen.

De Africanist die eindelijk notie heeft van deze

grondidee, staat thans vensteld bij 't zien dat niet

an de afrikaan-

n de nieuwe neger-

ju gewoi i I vn grammatica,

hun mechanisme en innetlijke structuur die van

de creolentalen is gebleven.
De oudere wetenschapheeft steeds gemeend van

niet, en exclusief geloofd in geheimzinnige wetten

van „vergemakkelijking", waardoor alle uit-

gangen wegvielen en alle „moeilijke" klanken of

klankverbindingen veranderd werden tot meer

eenvoudige.
En men heeft terwille van de theorie dat de

creolenslechts een Europeesche taal „in 't kinder-

stadium" spraken, geen achtgeslagenop de wetten

van vocaal-harmonie,op het ingewikkelde systeem

van tijden en aspecten dat vele van deze talen

hebben, noch op hun zeer gevoelige syntaxis, die

subtieler is, naarmate alle woordenmeer of minder

„onveranderlijk" geworden zijn.
Groote taalgeleerden als Coelho en Schuchardt

hebben op het standpunt gestaan, dat de creolen-

talen een geradbraakt europeesch waren, met

enkele afrikaansche woorden aangevuld. En laat-

stelijk nog heeft Jespersen zo nagepraat, en na

een oppervlakkig onderzoek beweerd dat „they
have spoken as if theirmmd were just as innocent

of grammar as those of very small babies", terwijl
zouwei de negertalen van Middel- en van Zuid-

Amerika, als die van andere vereuropeaniseerde

streken, in zekeren zin eenvoudig als het Engelsch

zijn, maar in een ander opzicht even ingewikkeldals

de Soedaneesche of de Bantoe-talenzijn gebleven.
Voor 't onderzoek in deze richting moet nog veel

gedaan worden. Maar 't is verheugend dat reeds

vijftig jaar geleden een fransch taalgeleerde, die

ook voor- de studie van de Zuid-Amerikaansche

indianentalen veel verdienste heeft gehad, geheel
alleen de creolentalen prachtig heeft doorzien.

Lucien Adam sprak met een heel gelukkige term

van „idomes négro-aryen", en in een kleinmaar

kostbaar werkje hierover schreef hij: „si les vain-

queurs, si les maitres ont imposé tout ou part ie de

leur vocabulaire, les vaincus, les esclaves ont

maintenu contre eux ce qui constituait réellement

leur langue: la phonétique et la grammaire." En

zn boek, —
de vrucht van een jarenlangambtelijk

verblijf in Cayenne, —■ besloot hij met de profetie,
datbij vooruitgangvan deAfricanistiek de juistheid

van zijn stelling vanzelf zou worden aangetoond.

De nieuwe neger-talen, die thans door zwarten,

blanken en hun bruine afstammelingen worden

gesproken, zou men kunnen verdeden naar den

aard van do arische component. Zoo spreekt men

meestal ook van Neger-Pransch en Neger-Engelsch,
Neger-Portugeesch en -Spaansch, en Neger-Hol-
landsch. Meestal echter is die naam niet g

juist, omdat de woordenschat van deze talen, die

als criteriumgeldtbijl'tgeven vanzulkebenamingen,

gewooonlijk ook tal van woorden uit verschillend.

andere Europeesche talen bevat.

Zoo heeft hot zoogenaamde Negerengelsch van

Suriname meer dan tweehonderd Afrikaansche

woorden.cnwel honderd Spaansche ofPortugeesche.
liet Negerhollandsch van Sint Thomas bezit heet

wat echt-engelsche woorden, evenals het Neger-

fransch van Haïti. Terwijl in het Papiamento van

Curacao, dat op het eerste gezicht zoo Spaansch

aandoet, volgens Rod. I.enz tegenover 1500

Spaansche woorden 750 Hollandsche staan!

In een van zijn laatste werken heeft Schuchardt

dan ook het voorstel gedaan, om voor die talen

formules te gebruiken zooals do scheikunde die-

kent. Een taal als het Papiamento zou dan bij-
voorbeeld deze formule hebben: N-Sp2 H(oll.);

het Negerengelsch van Suriname echter: N-E2 11

Afr. -Men is echter nooit verder op dit voorstel in-

gegaan, en noemt steeds de creolentalen naar hun-

voornaamste arische bestanddeel.

Negerfransch nu,
wordt gesproken op de ei-

landen Mauritius en Réunion, bij Madagascar.

Het negerelement is Bantoe, enwel uit Zuid-< lost -

Afrika; maar ook Polynesische invloeden zijn daal

merkbaar.

Op Haïti, Martinique, Guadeloupe en eenige
kleinere Antillen daarentegen, spreekt men eer,

„echter" Negerfransch, waarover I.afcadio Hearn

onder anderen voortreffelijk heeft geschreven. Op

Haïti, de negerrepubliek, is zelfs een eigen litera-

tuur aan het ontstaan. En nagenoeg hetzelfde

Negerfransch wordt ook op 't vastelandgesproken.
in de strafkolonie Cayenne.

Negerengelsch is het allermeest verbreid, zooals

het Engelsch ook in de moeste andere verbin-

dingen voorkomt. (In het Beach-la-Mar met een

polynesische taal, in 't Pidgin-engelsch met Chi-

neesch, in 't Oregon-chinookmetindiaanschetalen!)

Op de Afrikaansche Westkust in Liberia en Sierra

Leone spreekt men Negerengelsch, en in Zuid-

Amerika in Britsch Guyitna. In Centr ' ' -ika

op veel Antillen, in 't bijzonder op Jamaica: en in

Noord-Amerika, waar 't neger-element al meer en

meer verdwijnt, sinds daar reeds vele neger-

universiteiten zijn. Het aantal blanken was daar

ook altijd belangrijk grooter dan in andere streken

waar een handjevol kolonisten honderden slaven

onder zich haddon.

In het Negerengelsch van Noord-Amerika zijn

niet meer dan een vijftigtal woorden van Afri-

kaansche oorsprong te vinden. En de meeste van

deze zullen mettertijdook wel verdwijnen als „on-

beschaafde" uitdrukkingen.

Neger-Spaansch en Neger-Portugeesch vindt

men haast overal aan de Oostkust van Zuid-Ame-

rika, enop enkele Antillen, zooals Cuba enCuracao.

Ook onze kolonie op hot vasteland heeft naast

een zeer gemengdenegertaai een andere, die nog in

hoofdzaak Spaansche en Portugeesche elementen

heeft, welke teruggaantot den tijd dat ook Guyana

nog in handen was van de Conquistadores. De

andere taal van Suriname zou men vandaag met

veel meer recht een soort van Neger-hollandsch

kunnen noemen; te meer waar 't oude Negerhol-

landsch van St. Thomasaan 't verengelst-hen is. en

voor het Kaapsche hollandschgeen gevaar best ;iat

dat het zich aanBantoeïsmen zal te buitengaan.
Wanneer men alles bij elkander rekent, wolden

de nieuwe negertalen op een gioot deel van de

wereld, en door een zeer groot aantal menschen

gesproken. Ze hebben buitengewoon veel met el-

kander gemeen in klankleer, in structuur en meca-

nisme; het is alleen hun woordenschat die thans

uiteenloopt.Maar hun wezenlijk bestanddeel vormt

het geraamte voor een nieuwe wereldtaal, cci

nomische, nauwkeurige, zeer plastische en bruik-

bare taal, en volgens het zeer juiste zeggen van

Rodolfo Lenz: „una de las lenguas mas perfectas
del mundo."

Het zal nu slechts de taak zijn van den nieuwen

neger, om deze taal een grootere bruikbaarheid te

geven door haar grafisch vast te leggen, en dom

met dit prachtig apparaat een eigen, nieuwe lite-

ratuur te scheppen.
Waarin ook de geschreven taal een even zuivere

draagster der gedachten en gevoelens van den

Neger wezen zal, als zijn drastische en welluidende

s
reektaai tot nog toe bleek te zijn.



Wim Schuhmacher Neger
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Een Samboe-slavin gegeeseld.

JOANNA was nog een heel klein

meisje, toen zij zich al bewust was

welke innige verstandhouding et- be-

stond tusschen haar zelf en haar

vader. Zij herinnerde Zich, dat zij
eens op haar vaders knie geklommen

haar m h-r met

-■ de kerk

waren gegaan en zij lm' "koud-

heid thuis had moetei ... Ze

was op haar vaders knie

en had hem gevraagd om , ,--

haaltje te vertellen.

..Wat voor verhaal?" had Joel

Marshall gevraagd.
..!-' li hèèl

ik zaï zij 11

ben".

Verbaasd en verrukt had Joel baai-

aangestaard. Was ze niet. zoo klein

als ze was. de echo van zijn eigen ver-

geten verleden? Joel Marshall, nog

als slaaf geboren en de zoon van een

slaaf uit Richmond in Viiginia. had

als kleine jongen die zelfde drang tot

-root beid gevoeld.

..

\ls klein kind", vertelde zijn moe-

der steeds vol trots aan haar vrien-

dinnen. ..hield hij er gew 1 niet, over

op. liet was maar: eens zal ik een

groot man zijn. niet. Mammie? Kn

jij zult me helpenhet te worden,hè?"

.Maar dat was een heele tijd ge-

leden, placht mammie te vertellen,

terwijl ze tevreden in haar schoinniel-

stoel op en neer wiegelde, juist een

jaarna 't einde van den burgeroorlog.

En ik had er heusch geen
idee van.

dat hij een groot restaurateur zou

worden en dathij 't zou zijn. die n si

•zorgen v • de diners van de groote

bankdirecteurenen van den President.

Ze hebben hem daarvoor expres uit

Richmond laten komen. Kn toen heeft

hij zich in New Vork gevestigd. Zeker,

een groot man is hij geworden, en-of!

Arme Joel. .Mairiiiiie's begrip van

grootheid week toch eigenlijk wel een

beetje af van zijn eigen idee. Een

voor-aanstaand man. had hij willen

worden. lemand die voor het publiek
kwam. iemand die iets te vertellen

had: ..Dat is nou pas een kerel!"

. . . hoe mooi klonken die woorden!

Toen hij nou een kleine jongen wa-,

las hij 's-nachts het leven van Napo-

leon en dat van Lincoln en Garrison,

alle drie blanken, wel is waar, maar

Lincoln was een arme drommel en

Napeleonheelemaalonbekend, en toch

waren ze tot de grootst mogelijke

hoogte gestegen. En toen hij ouder

werd en geleerd had, wie Prederick

Douglass was en Toussaint I'Ouver-

ture, toen wist hij, dat ook zijn naam

niet gulden letters in de historie ge-

grift kon worden, als hij de banden

maar kon verbreken, die hem
ge-

kluisterd hielden.

In zijn fantasieën lag niets zelf-

zuchtigs. Als' hij al een groot man

wenschte te worden, dan wilde hij

da', toch all 1 maar op een strikt

eerlijke manier bei-eiken en voor alles

wilde hij de loyaliteit tegenover zijn

omgeving handhaven. Hoe ontzettend

moeilijk was alles! Als jongen begon

hij er al aan te wanhopen, het ooit

te bereiken. Maar noch het feit. dat

hij een negerjongetje was. noch zijn

armoede, ontmoedigden hem. In zijn

oogen was de handicap der omstandig-

heden el1 enkel om overwonnen te

worden.

Toen Joel vijftien jaar oud was,

stierf zijn vader, gebroken dooreen

leven van slavernij. En toen tot over-

maat van ramp korten tijd later hun

huisje afbrandde, restte Joel en zijn
moedei- niets anders, dan in dienst te

treden van den rijken Ifarvev Carter.

En terwijl Joel het werk in de keuken

leerde tot in alle fijne bijzonderheden.

droomde hij verder. Op haar manier

deelde zijn nu eder in zijn droomé-

rijen, maar met zooveel hartstocht en

vertrouwen, dat Joel haar uit dank-

baarheid tot zijn eenig verder levens-

doel maakte. Met dat al stond haar

trouwe aanhankelijkheid zijn plannen
in den weg, zin dat Joel, toen zij zie-

kelijk werd zijn tanden '-" elkaar

1

van de bank haalde en een klein win-

keltje huurde, waar hij een restaurant

begon, dat eigenlijk niets méér was

dan een buffet. Er kwamen — uit

vriendschap — een paar klanten.

N'u-t veel. en alleen van zijn eigen

soort. Maar langzaam verspreidde
zich de renommé van zijn buitenge-

wone sandwiches, zijn onovertref-

bare pasteien, zijn pannekoeken. zoo-

dat er eerst llln'-l' negerbe/.oekers
kwamen, toen ook blanken en toen

bestellingen buitenshuis. Hinnen don

tijd van vijl' jaar was Joel's restaurant

in den gel len staat bekend. De

armoede had hij Overwonnen en het

comfortabele leven had hij leeren

applecieel-ell. De bestelling voor l'n-

sidi-nt Granl deed zijn reputatie zelfs

tot New Vork doordringen en hij was

handig genoeg om er direct gebruik

van te maken en daarheen te ver-

huizen.

Pas na de verhuizing naar- New Vork

ennadendood van zijn moeder trouw-

de Joel. Zijn vrouw was onderwijzeres.
Ze sprak Correct Engelsch en was

keurig in kleinigheden, iets dat bij
Joel het bewustzijn wakker riep, wat,

hij in zijn opvoeding gemist had en

hem deed begrijpen welken slagboom

el- lag tusschen hem en de grootheid

waarnaar zijn ziel gehunkerd had.

Zijn vrouw was lief en goed, maar

ten eenenmale vrij van welken eer-

zucht ook. En het pleizier van een

eigen thuis en het contrast met de

dagen van zijn harde jeugd verzoen-

den Joel eenigermate met zijn lot.

Zijn eerste kind riep de oude eer-

zucht weer wakker, liet was een jon-

gen, en Joel voelde een straal van

hoop zijn hart doordringen toen hij
zich over het kleine bruine wicht heen-

boog. Hij wilde het Joel noemen en

ook hem de i-erzucht bijbrengen of

ROEM

door Jessie Redmon Faussett

liever stimuleeren, die hij voelde dat

al ontwaakt moest zijn in die kleine

hersentjes. .Maar zijn vrouw wilde

niet hooren van den naam „Joel".

1. „Als kleurling zal hij 't al hard ge-

noeg te verantwoorden krijgen, en

hem zoo een ouderwetsche neger-

naam te geven, dat deed heelemaal

de deur toe", vond zo. „Laten we

hem Alexander noemen".

Alex. zooals hij genoemd werd. leek

niet in het minst op zijn vader. Hij
was een doodgewone baby en een

doodgewonejongen, die met knikkers

speelde en met vliegers, maar die

hoegenaamd geen. aanvechting ge-

voelde eenzwarten Napoli teworden

of een tweeden Prederick Douglas. I >e

twee volgende kinderen, Philip en

Sylvia, waren net zoo. en Joel Mars-

hall, nu eenman van veertig jaar, liet

zijn idealen varen en besloot eengoed

zakenman, echtgenoot en vader te

worden —

nog zoon dwaas bes luit niet.

maar (laarvan gaf hij zich geen reken-

schap.

Toen werd Joanna geboren; Joanna

pact een kuifje van dik zwart haar en

twee groote ernstig gen. waarmee

ze droonieiig voor zich uit staarde in

onbegrensde ruimten. ...Net jij .loei".

zei moedei- .Marshall. En omdat de

nieuwigheid van het namen-verzinnen

er een beetje af was. maakte ze geen

bezwaar tegen den naam van Joanna,

die Joel aarzelend voorsloeg. ..Zeker

i( wel naar- jou genoemd wor-

. ze een maand later, ..kijk

ir hoe ze je met haar oogen volgt,

waarheen of je ook gaat."

Joel zou nooit dien eersten keel- Ver-

geten, dat ze hem om een verhaal ge-

\ raagd had. „Een verhaal, van iemand.

die heel groot was. Pappie."

„Groot, hoe bedoel je dat. Baby?

Zoo een groote man als Pappie?"

Joanna had haar hoofdje geschud.

„Nee ik bedoel, een man, die dingen
deed, die geen ander doen kon.

. .

misschien een brand blusschen", had

ze er weifelend aan toegetoegd, „maar

eigenlijk iets nóg grooters".
Daarna had zij haar leeren lezen.

Ze was nog niet sterk genoog om naar

school te gaan. de eerste jaren. En

later, op school, werd haar het rassen-

vraagstuk pas bewust.

„Hebben de negers dan nooit groote
daden verricht, Pappie?" Maar Joel

was op die vraag voorbereid. Hij

vertelde haar verhalen over Douglas

en Vesey en Turner. En van groote

vrouwen ook. van Harriet Tubman,

van l'hillis Wheathey. van Sojourner

Truth, alle drie vrouwen die nog in

slavernij geweest waren, en die hun

weg naar roem en vrijheid zelf hadden,

moeten maken.

Joanna begreep hoeveel moeilijker

nog dan anderen deze vrouwen het

hadden gehad. Zoo jong als ze was,

begreep ze toch heel g 1, dat de

strijd, dien deze vrouwen te voeren

hadden gehad, en de moed dien ze

getoond hadden te bezitten, nog iets

veel hoogers en heel iets anders was

geweest dan de strijd bv. die Florence

Nightingalo had gestreden. „Als
Jeanned'Are warenze", dacht ze bij
zich zelf, „Jeanne d'Arc. . . wat oen

mooie naam. . .en die lijkt op de

mijne". Kon aangeboren, bijna te

strikte eerlijkheid hield haar er van

terug, zich ook Jeanne te laten noe-

men.

Een gelukkige familie.

Joanna weid dooi- haai- vader overal

meegenomen. Eens, met Paschen,

trad er een beroemde en beeldschoone

Negerzangeres op in de kerk. Ze

zong l'aaseliliedeien en het klonk als

een gouden stem te midden van groot e

blanke lelies. Na. den dienst gingde

zangeres met den heer en mevrouw

Marshall mee naar huis. door wie ze

uitgcnoodigd was voor het diner.

Onder den rit naar huis kon Joanna

haar oogen niet van de beroemde

zangeres afhouden.

Na tafel kwam ze in de gezellige
huiskamer voor haar staan en zei op

ernst igeti boon: ..Ik kan net zoo zingen.

als I. luister maar!" En -/.onder ver-

dere inleiding zone- ze toen bijna het

geheele gi zang. Ze was al tien jaar

haar stem was al vrij van kinderlijke

BChrilheid en begon de volle, gouden
klank aan te nemen die haar later

zon zou doen uitblinken.

Madame Caldwell stond niet stom-

heid geslagen. Met lang wei-ken 1-11

bittere ervaring had ze haar- lauweren

geoogst, na, beleedigingen, onver-

schilligheid en afkeer met stalen wil

te hebbenmoeten overwinnen. Nu was

ze op den weg < an den roem. Door heel

het land eischten de Negers haar roem.

op en in haar eigen stad waren de

blanken even trotsch op haar als de

kleurlingen. ...Mijn eigen dochter".

placht ze bitter op te merken, ..zou

ik toch liever de vernederingen willen

besparen, die ik te verduren heb gehad

—
al had ze de stem van een engel."

Toch. toen ze Joanna op dien

Paaschdag had h en zingen, greep

ze Joel Marshall hij zijn arm. ..Zoek

haar een leeraar,meneer Marshall. Een

stem uit honderdduizenden heeft ze.

Arm kind. wat zal je moeten werken!"

Maar Joanna, luisterde niet. Haar

oogen zochten den blik van haar

vader. Beidenwisten op dat oogenblik
dat de weg naar den roem zich v ooi-

hen uitstrekte.

Een hoofdstuk uit „There is I

fusion" Harper. N.-V. 1924.

CADILLAC
Het lelt, dat de Cadillac dikwijls voor

veel duurder wordt gehouden, dan ze

in werkelijkheid is, pleitwel zeer sterk

voor de hoogeplaats,die deCADILLAC

In de algemeene achting Inneemt

K. LANDEWEER

UTRECHT AMSTERDAM

Blltstraat 74 Stadhouderskade 93-94
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Actueel Neger-tooneel te Londen

door Elis. de Roos

Garland Anderson

Appearances door GarlanA Anderson

HET begint „pirandelliaansch". Carl. piccolo
in eeir hotel in San Kranoisco. hoofdpersoon

in li.-t stuk. verschijnt namens den auteur als pro-

loog, uitstekend d • Dario Shiiidell gezegd, ver-

telt van zijn geloof dat iedei n van zichzelf maken

kan wnt hij vurigverlangt te worden, hoe hij op de

gedachte kwam het tooneelstlik te schrijven, be-

ginnende met zijn herinnering van een dag waarop

hij in do hotel-hall stond, toen er gebeld werd en

de manager zei. . . Dan gaat het licht op en Int

stuk is aan den gang. En zoo eindigt lu-t ook. met

de stem van den piccolo uit het donker, peinzende

over de realiteit van zijn personnages. Daar-

tusschen in: een schrale hoofdrol in een naieve

eomedie die in een uitbundige en overvloedige
versierde episodische figunr den negeracteur Doe

Doe (Ireen als ster presenteert. Maakt het voorden

toeschouwer iets uit of hij weet dat (le auteur een

neger is? Juist voor den toeschouwer maakt het,

zeker verschil, hetzelfde velschil in verwachting

en ontvankelijkheid dat ons b.v. tegenover werk

van een russisch kunstenaar geneigd doet zijn om

afwijkingen van de vormgeving, die wij verwacht-

ten, als teekens van een ons vreemde visie te

interpreteeren — omdat wij uit ervaring weten

dat er een mentaliteit aan het woord is die

volkomen en vaak meesleepend van de onze

verschilt.

Nu schijnen zulke overwegingen veel te zwaar

tegenover de lichte eomedie die ..Appearances" is,

en toch komen zij op, omdat men vermoeden

moet dat Anderson, wanneer hij werkelijk niets

dan een blijspel naar Angelsaksischen of blank-

Amorikaanschen aard had willen schrijven, wel

naar een vroolijker thema gezocht zou hebben.

Het stuk is wel zeer blijkbaar geschreven

terwille van de figuren van den „coloured" piccolo.

die door een zuiver en rechtschapen geloof in het

leven zijn vrienden beinvloedt en zijn vijanden

overwint.

Maar thema enactie
gaan wonderlijk onbeholpen

langs elkaar heen. Een „vamp" beschuldigt den

jongen van aanranding;hij is onschuldigen weigert

voor derechtbank een advocaat te nemen omdat

.1- niet. meer gezegd kan worden da.i de waarheid

is en hij zeker is dat de waarheid overwint. Maar

wat overwint, is aan het eind van dat bedrijf niet

de waarheid van Carl die tegen de schijnbare

lirdentie der feiten in de juryzou overtuigen,maar

liet op het laatste nippertje verschijnen van een

nieuwe getuige die al de vorigeii als valsrh en

misdadig ontmaskert. Dit vva,s tegelijk het bedrijf
in de rechtzaal dat nog altijd opgang maakt.

.Men ontdekt niet precies in hoeverre het Ander-

son ernst is niet zijn Carl. maar zeker zou hij zijn
ernst beter recht hebben kunnen doen in een no-

velle, waarin hij had kunnen uitweiden over

qualiteiten die hij niet in actie vermocht om te

zetten. Wat is trouwens moeilijker dan het dra-

matisch laten zien van den goeden invloed van

woorden op menschen. liet is hoogstens de dra-

matiek van de preek, waarbij er één aan het woord

is en al de anderen passief en onbewegelijk zijn.

En dit roept een associatie op met

een fascineerende en onvervreemd-

baar-gave uiting der
negers, de

spirituals: i ,r er- is niets van hun

beeldende vurigheidinCarlswoorden.

Carl is niel typisch neger, evenmin

voor den auteur; voor den auteur

vermoedelijk alleen een goede of

zuivere mensch. Maar hoeveel keer

is liet zelfsin degeniaalste litteratuur

gelukt om goedheid geloofwaa i.rdig

te maken, en niet onbelangrijk en

kinderachtig. Wij zullen wel eerst de

overlevering moeten laten varen dal

goed en simplistisch synoniem zijn.

Ik heb nooit in Gorki's wijzen
zwerver en de uitwerking van zijn

doode waarheden op de levenden

om hem heen, in nachtasyl, kunnen

gelooven vóór tul- Her-mus hem speelde als il-

goedhartige warhoofd, die misschien in zijn da-

den, maar zeker niet in zijn geest boven de

banaliteit van zijn woorden stond: dit gevaar

bovendien dat zulk een personnage de uitlaat voor

lu-t Beter-Ik van denschrijver is! Het is charmant

en treffend dat Garlano Anderson deze verdenking

ruiterlijk overwint doi I sich in den proloog op d-

natuurlijkste wijze met zijn held te vereenzelvigen.
De comedi u hem heen. waarin nog twee

negerrollen voorkomen, is mislukt (een meer dan

booze booswicht en een meer dan simplistische
intrige) maar wordt gered door den rol van den

acteur Doe Doe Green, en de humor vail twee

getuigen in het proces. Minder luidruchtig ge-

speeld, meer ..appear.-i ices" rondom Cari's smalle

figuur, zou de auteur trouwens een zuiverder ka.is

gekregen hebben. Doe Doe Green dan speelt deze

rol van den „volkschen" neger met exuberante

bewegelijkheid en snellen, kinderlijken humor.

Dario Shindell

NIGGER

CAawf /or Children by Frank Home

Little Black boy

Chased down the streel

...Nigger-. nigger, never di(

Black face an' shiny eye,

Nigger-. . .nigger. . .nigger..

1 lannibal. . .I lannibal

Bangin' through the Alps
l.icked the proud Romans,
Kan home with their scalps —

„Nigger... nigger... nigger.."

Othello. . .

black
man,

Mighty in war.

Listcned to lago.

Called his wife a whore —

..Nigger. . .nigger . . .nigger. .
."

Crispus. . .Attucke,

Bullets in liis chest,
Red bl 1 of freedom

Bunnin' down his vest —

„Nigger. . .nigger. . -nigger. ."."

Toussaint. . .Toussaint

Made tin Krom-h flee

Pought like a demon,
Set his people free —

„Nigger. . .nigger. . .nigger. . .'1

Jesus. . ..h-sus.

Son of the Lord

Spil iir his face

Nail hini on a board —

„Nigger. . .nigger. . .nigger. . ."

! ittle bl«ck boy
Runs down the streef.

—

..Nigger. nigger, never die.

Black face an' shiny eye.

Nigger. . .nigger. . .nigger. .
."

/, T00

by Langston Hughes.

I, ton, sing America.

I am the darker brothei'.

They send me to eat in the kit. hen

When company comes,

Dut I laugh,
An' eat wel

And grow si rong.

To-inori 'ow

['11 sit at the table

Wln-n company comes

Nobody'll dare

Say to me,

..Kat in the kitchen,"
Then.

Besides,

They'll sec how beautiful I am

And be ashamed, —-

I. too. Am America.

Doe Doe Green

«aastonaaiimuiiiiiiHDiiiiHi tffe naniuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiini

g J. B- BENNER & ZOON

HotxKVERANCIKRd

DEN HAAG 97 NOORDEINDE

laaaMaaanimuMimmmiiimnniiiiiiiiiiiiiiiimiinimiiintinniiiiqpiimiiniipeaiJ

KENNERS

KOOPEN BOTER

van OUD-BUSSEM
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ALGEMEENE

HYPOTHEEKBANK
1 Gepl. Maatsch. Kap. f 3.000.000.—

Reserves ruim
„ 1.100.000.—

Pandbriefomloop+ %"% millioen Gld.

41/2
pCt. PANDBRIEVEN
' tegen beurskoers.

Bebooren tot de beleggingsfondsen
der RIJKSPOSTSPAAR BANK

Hr
-
L '■ ,anTou'on Van iw Uli

Dimtiiru.f "r.K.S. Van Kappen.

Bataafsche

Hypotheekbank
AMSTERDAM

Geeft uit:

4,4 V*2 en 5 °/o pandbrieven
tegen beurskoers.

Nederlandsche

Handel-Maatschappij, i.v.

AMSTERDAM.

AGENTSCHAPPEN te ROTTERDAM en VGRAVENHAGB

Vestigingen in Nederlandsch-Indië. Straits-Settlements,

— Britsch-lndië, China, Japan en Arabië —

ALLE BANKZAKEN

SAFE-DEPOSIT. — KOFFERKLUIS.

N. V. Rotterd. Hypotheekbank
voor Nederland

Opgericht in 1864

Maatschappelijk Kapitaal f 10.000.000,
waarvan geplaatst f 7.000.000,

waarop 10 pCt. gestort.

Verstrekt geld op eerste hypotheek.
Voor inlichtingen wende men zich tot

het kantoor der Bank, Schiedamsche

Singel 41 te R'dam oftot hare Agenten.

De Directie i

Vir. Th. Reepmaker, Mr. N. P. C. v. Wijk,

Mr. B. van Rossem

[ H.V. Insulaire Hypotheekbank
te ZIERIKZEE,

geeft uit

4i % Pandbrieven a 99 %.

Aan Pandbrieven in omloop

voor ruim 19 millioengulden.

Reserves ± f 400.000

lIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIW

i Ni Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, I
gevestigd te 's-Gravenhage, Nassaulaan No. 23, w

m waarin opgenomen de Maastrichtsche Hypotheekbank voor S

jÜ Nederland te Maastricht, St. Servaasklooster 8. jfj
BIJKANTOREN: Amsterdam, Westermarkt No. 2. £

* Utrecht, Boothstraat No. 15. |
JA Groningen, Turfsingel 9.

Verkrijgbaar: 5% en 4£% pandbrieven tegen beurs- jjj
jjj noteering, aflosbaar door uitloting binnen 25 jaar. y;

De Directie, k

De Holl. Voorschotbank

HAARLEM, KRUISWEG 70.

De Bank verstrekt gelden tot elk bedrag
met een minimum van

f 1000.—opzake-

IQk onderpand en onder borgtocht, met

la pandgeving eener polls van levensver-

zekering van gelijk bedrag, en verkoopt
5% schuldbrieven in stukken vanf1000

.

500,- en f 100.- tegen Beurskoers.

OnderL Glas-Verzekering-Min
GEVESTIGD TE AMSTERDAM — OPGERICHT 1876

Kantoor: KERKSTRAAT No. 69 — Telefoon 42163

Directie: Mr. K. F. A. VAN DER BREGGEN

Verzekeringen tegen vaste jaarlijksche premie, voor schade door breuk aan

:-: :-: SPIEGELRUITEN, SPIEGELS of andere RUITEN t-i i-i

IJVERIGE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD

N.V. Residentie Hypotheekbank
's-GRAVENHAGE — Anna Paulownastraat 97

— TRUSTEES EN ACCOUNTANTSCONTROLE

Hypotheekbrieven in circulatie f 14.650.000. —.

5 pCt. Hypotheekbrieven tegen 100'j4 pCt.
D/re, B. ABBING. — D. VAN OORD!

Ve^k
er

ARNHEM T^l

WIU Ï2IÏ LEVENS-
4/J>/v£*

)& VERZEKERING $ty_

*NI DE 'JÜÜEIiKITfIBIiTrÏTI E EKB 4 NK""
Leden der Directie: Mr. A. S. MIEDEMA,

P. H. CRAANDIJK en A. E. THIERRY DE BYE DOLLEMAN

„ , , rin ïii <ne
Pandbrieven f 37.123.000.—

Hypotheken £ 37.343.825.-
Reserve.

. .
f 1.026.238.-

-41 en 5 pCt.PANDBRIEVEN tegen LAATSTEN AMSTERD. BEURSKOERS

N.V. STANDAARD

HYPOTHEEKBANK

te ROTTERDAM

Directie:

Mr. H. H. C. CASTBNDIJk en

1. MOSSELMAN

De Bank geeftonder controlevanhet

Algem. Administratie-en Trustkantoor

4i % Pandbr. tegen beurskoers uit.

KEIZERSGRACHT 570, IQ jWWf
yt t/ b

de n.vVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ

„MERCURIUS"
VERZEKERT, BEHALVE TEGEN

INBRAAKSCHADE,ooktegen BRAND,-
ONGEVALLENenWATERLEIDINGSCHADE.

ABONNEMENTSPRIJS

van ~De Groene Amsterdammer

per jaar, bij vooruitbetaling
franco per post:

Voor Nederland . . .
flO

„
Ned.-Indië p/mail . „

13.50

, p/zeepost ~
10..—

~
ab. binnen Europa „

11.50

uitgezonderd:
~ Engeland-Italië- 1 ?

Zwitserland. . J

„
Amerika

....,,
13.50

„
Zuid-Afrika.

. . „
11.50

Postgiro No. 72880

Gemeentegiro „G. 1000
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NEGER-BAL

door Kees van Bruggen

Teekeningen voor „de Groene door

Henri van de Velde

AAN
't eind van de zaal zitten

al reeds vijf muzikanten op een

blikkenprentje.Hunwangen glimmen;

af en toe een hunner bezuigt zijn in-

strument. Licht, uit een trechter,
knalt boven hun zwarte hoofden.

Een langzaam neveltje begint de

zaal te vullen, van stof en rook. Reeds

is de stormloop op de boste plaatsen
volst reden; wie verder komt, moet

staan. Touristen met geverfde vrou-

wen zitten achter ijs en bier. De habi-

tués van het huis maken hun prome-

nade. Aan de bar wordt gekletst, ge-

schaterd. De baas scheert, met een

houten spaantje, de demies blondes.

Zuigend schut de deur sleepen laat-

komers naar binnen. Auto's in de

straat.

Uit een hoogte

hinnikt

de fagot —

het is begonnen.
Een prop belet het doorzicht —

rook —

en het knallend licht op de muziek-

pompende band.

Maar de koppenraken in deining—

langzaam aan —

een tartende blondine,

oogleden scherp als gesloten vogel-

snavel,

de mond

rood gesneden —

van haar neger is niets te zien.

Juichendeontmoeting,mengingvan

uitgaande Scnegaloezen —

<le vrouwenhebben kindergezichten

blij-blij-blij

omlijst met roze lintjes;

de mannen

schateren,

plakken de dikke handen in el-

kander,

grijpen elkaar bij de schouders —

knoestige schouders —

geluk!

Hun oogen allemaal glimmen on-

weersachtig licht-donker —

„kermis in de hel".

De blonde hetaere houdt een klein

mannetje —

een zwart cavaliertje —

aan haar lichaam geplakt.
Aan haar zijden boezem —

hemelsblauw satin duchesse —■

rust,

beloken,

zijn koolzwart hoofdje:

zijn been-

tjes, uit

het bol-

staand

eng jac-

quetje,

vegen

baanvegers-

deiningen

over
den

zeepigen
vloer.

Maar de

band, plotse-

ling, schudt

noten uit [een
zeef en een

driftige heiste*

ringneemt het

nikkertje te

pakken —

hij kan het

niet meer

houden—■

hunkerend -

jachterig —

springt hij

rond met

het groote

lichaam|

van de

vrouw.

De vreemdelin-

gen kijken—

zij hebbengeen

waar voor

hun geld —

het moet nog

komen —

maar zie alvast

dat rare stel

straks zal je —

zal je wat zien!

De Senegalee-

zen

— als een

bruidspartij —

zijn nuook be-

gonnen :

suikerde vrou-

wen

vaneenplaatje.

knoestige, her-

culischeman-

nen:

soldaten —■

sous-offs —

sommigen hee-

lemaal niet

donker,

de saffraangele

huid gepigmenteerd
met het zwarte, onverloo-

chende, bloed —■

Vive la Eranee!

Kindertjes, kindertjes,

zonder achtergedachten

geven zij zich aan het

rhytme —

het stompende rhytme —

het stompende, stampen-

de, in

zware zeeën aanzwellende

rhytme.

Het slaat hun scharnieren

los. hun spieren

spannen als takels, in hun

bloed

klotsen ongebreidelde din-

gen.

Hun oogen
—

kikkeroogen,

gelukzalige, kollende kik-

keroogen —

staren verwezen twee-aan

-twee in elkaar,

kunnen niet los,

door toover gebonden —

Tristan! —■ Isolde!

En allengs-
kens krij-

gen de

vreemde-

lingen

hun emo

tic,

zij moeten

nog een

boekje,
laten cham-

pagne

knallen,

makenmop-

perend

plaats

voor nog

meer, die

dringen

om het

bal nègre
te zien.

Negercavaliers —

gesteven boorden, gestreken broe-

ken —■

tirés —

strandjutten de zaalwallen af naar

blanke vrouwen, die om sensatie

gekomen zijn

durven „neen" zeggen en

toch willen,

en het eindelijkmaar probeeren met

zoon overwinnenden danseur —

marsepeinen Othello.

Inbroeiende volte zijn ze niet meer

te volgen —■

kreunen—blikkerende oogen
—

hitsende flagellatievanhetrhytme—

kermende wellust —

en de tamtam.kamendin hetbloed—

o Desdemona!

Maar die van Dahoniey en den

Nigermoetendaar niet van weten,

zij zijn gekomen met hun vrouwen,

zij dansen met hun eigen vrouwen,

de suikeren, in roze lintjes gebakerde

vrouwen,

de vrouwen
_

met haar tuit-snoetjes

inkindertjespret,

en die dauwtrappen. dauwtrappen

tegenhunzware kolossenlichamen.

Libido-kreten scheuren los uit de

tamtammende band —-

de saxofoon

klaagt,

klaagt, als een afgewezen minnaar

hij rinkelend bruiloftsfeest —

de drummer

slaat wreed roffelend alle teeder-

heid kapot —

daar heft hij zijn vuisten —

tiert —

alle band-lieden, de koppen raar

verwonderd aan struisnekken

hooggestoken,
doen in een triumfalen schater het

heroisch leven overwinnen.

De dansgangis uit; aanden hoogen

arm harer heeren huppelen de

kleine suikerde vrouwtjes naar

haar plaats terug —

idolaat,minziek,kijken zij omhoog—

hij bukt zich om te luisteren, maar

zij hebben alleen hun oogen —

zij hebben tezaam naar dehemel ge-

spelevaard, zij zijn warm en

dankbaar,

zij schamen zich hun zakdoeken

niet

en den damp hunner lichamen in

het warme pak —

alleendie vreemdelingen,die vreem-

delingen, wat moeten al die

vreemdelingen hier!

De blonde vrouw, midden in de

zaal, danst solo met eengroenen Sidi.

JSpoor's
Mosterd
W. A. Spoor Jr., Culemborg'.

■M—■—■
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Indrukken uit Zwart-Amerika

door Waldie van Eek

MKT
romantische doch vage denkbeelden

omtrent de negerwijk Harlem en de positie

van den neger in Amerika, grootendeels opgedaan
uit Van Vechten's „Niggerheaven" enProï. Sieg-

fried's boek, betrad ik de States. Het toeval wilde

dat ik in New-York heel dicht bij de 125ste straat

kwam te wonen, nabij het begin der negerstad dus,
door «elke buurt ik dan ook vrij veel heb rondge-

dwaald, meest alleen en steeds zonderook maar de

minste last te óndervinden van de bewoners, wier

bonte aanblik mijn aandacht urenlang kon boeien.

In het enorme International House, (tehuis voor

studenten, aan de prachtige Kiverside Drive) dat

negers slechts als ondergeschikten bergt, maar

overigens „gekleurden" uit China, Japan, Philip-
pijnen en Britsch-Indië op gelijke voet onder zijn
dak vereenigt, deed ik mijn eerste allerprettigste

ondervindingen op omtrent den neger als „be-
diende", en me< slechts zeer enkele uitzonderingen

heb ik dien indruk gedurende mijnt ien-maandsche

zwerftocht door heel Amerika bevestigd gezien.

Zelfs in de armste wijken zijn nog de neger-

kindertjes meestal schooner en heter verzorgd dan

de blanke dito's in de buurt. Op een tocht met een

book-wagon, die tot in de verste uithoeken van

de Brnnx lectuur brengt, vertelde de begeleidende

bibliothecaresse mij dit ook als haar ervaring, en

de drie kleine negerzusjes, met kleine uitstaande

vlechtjes in 't kroeshaar. in witte stijfgestreken
schorten, die niet tintelende oogjes enkoele schoone

handjes haar boeken terugbrachten en dadelijk de

begeerde nieuwe lectuur uit de voorraad in de

boeken-auto wisten te vinden, kwamen triomfan-

telijk haar stelling bewijzen. Ook in de a lier-armste

lOWer East-side onderscheidt zich het zeldzame

negerhuishouden vaak gunstig van dat der- om-

zindelijke kii.del va-_

je haast zeker dat er een negergezinwoont, zei

mij een BOcial-Worker uit het Henry Street Settle-

ment house.

..Maar toch ruiken ze bijna, altijd onaangenaam,
merkte onlangs een Hollandsche man van weten-

schap op. Dat dit een kwestie is van rassenver-

schil en dat wij blanken voor den neger een even

opmerkelijke lichaamsgeur verspreiden, wist hij

natuurlijk minstens zoo goed als ik. Maar 't is

typeerend voor ons superioriteitsgevoel dat wij

van onzin kant geneigd zijn ditwel eens even te

vergeten.

r
— In de New Yoiksche Public Library maakte

ik toevallig kennis met een neger-onderwijzeres.

Op haar vriendelijk aandringen beloofde ik de

jongens van haar Zondagschoolklasse iets over

..Holland" te ki men vertellen. Ik vond een

levendig, intelligenttroepje high-schoolboys, welge-

manierd en opmerkelijk op de hoogte van Nedei-

land's ligging en geschiedenis, 't Was een aller-

aardigst bezoek ! In alle lokalen van 't groote

gebouw waren groepen kinderen bijéén, van ver-

schillende leeftijd en kleurschakeering: héél kleine

hummels al, in bonte Zondagsjurkjes. Een slanke

bleeke man. van onmiskenbare distinctie, leidde de

godsdienstoefening, waaraan de grooteren allen

deelnamen. .Mijn nieuwe vriendin stelde mij aan

hem voor, met veel drukke woorden ter ver-

duidelijking: ~a visitor trom Holland, interested in

the cause of the negro...."; rustig blikten zijn

ernstige oogen mij aan en glimlachend weerde hij
haar woordenvloed af, terwijl hij mijn hand nam:

..As a human being she is welcome here." 't Ver-

wonderde mij dat de voorganger van deze neger-

kerk in het hartje van Earlèm een blanke kon zijn

maar nog veel verbaasder was ik, toen ik hoorde

dat deze stille bleeke man, die zich voor mijn

Europeesche oogen dooi- niets van mijn rasgonooten

onderscheidde, zelf ook lot ..the colored race"

behoorde. Vreemde consequentie van een klein

deel negerbloed, waarvan ik eerst later de onver-

biddelijke wreedheid heb leeren begrijpen. Opval-
lender verschijnsel nog zag ik in Cleveland,

Ohio, waar een jong socioloog mij begeleidde naar

de jaarvergadering van de zoo bekende National

\ssociat ion foi- the Advanceménf of < toloredl'eople,

waarvan vooraanstaande negers en ook wet

blanken lid zijn. en die over geheel Amerika zulk

goed en nuttig werk verricht. Toon de hoofd-

spreker van dien avond optrad, Mr. Waller W.

White, sinds 1918 Executive. Secretary van de

vereeniging. keek mijn begeleider ten zeerste

verbaasd. ...Maar ik heb altijd gedacht dat White

een neger was," zei hij. ..en nu is hij eenblanke."

Inderdaad vertoonde de blonde jonge man vóór

ons niet de minste sporen van negerbloed, zelfs

niet. voor de zooveel meer getraindeoogen vanmijn
American-born begeleider. Hij wendde zich tot

een negerbuurman. „Dit kan toch Waltcr White

niet zijn:-" ...Ja zeker." „Hut I thought he was a

colored man.'' De ander lachte: ..he is colored,
back of you sits his gister." En int intelligente
gezicht van een vrij lichte, maar onmiskenbare

negerin speurden we een flauwe gelijkenis.

Dank zij dit uiterlijk is het. Mr. White mogelijk

geweest door te dringen tot daar waar geen neger

kan komen, enmisstanden bloot te leggen, die men

beschreven vindt in zijn romans ..Eire in the flint"

en „Flight". in vele artikelen in the New Vork

Times, The World, the New Negro, Upward Paths,
the New Masses etc. En speciaal in zijn onlangs

verschenen, helder en bezadigd geschreven boek

„Rope and Faggot. A biografy of JudgeLynch."

aardevol materiaal,
k van den Amcri-

aeg

Directer of Publicity sii ds 1910 en de leidervan

de bovengenoemde vereeniging. de N.A.A.C.I.,

is \\'. I-:. Burghardt Du Bois, geboren in 1868. Hij
studeerde o.a. in Berlijn, was gedurende 1-1 jaar

professor in economie en geschiedenis aan Atlanta

l'niversity. is uitgever van „The Crisis", en een

zeer algemeen bekend geleerde. Opmerkelijk is het-

dat in alle biografieën achter zijn naam vermeld
wordt dat hij wel een neger is, maar met een

belangrijke hoeveelheid ..white bl I". Het motief

is duidelijk: ik heb het hem zelf hooren verklaren:

„Als ik iets goeds doe, een knap boek schrijf, dan

zegt de blanke: maar hij heeft ook ons bloed. Eisch

ik rechten op, die ik vind dat mij toekomen even-

hwel, dan weigert men mij die op grond daarvan

f dat ik een Negro ben." —• Du Bois schreef o.a.

} The Soul of black folks. the Negro, the Gift of

black Eolk. en hij behoort tot de literatuur met zijn

autob'ografisch „Darkwater", waarin ook verzen

staan.

Toen ik in Maart IH2!> in een groot Settlement

house in Chicago woonde, wekte een ietwat snor-

kerig aanplakbillet daar eenige beroering, 't Ging

om een debat, aangekondigd als:

..One of the greatest everheld," uitgaande van

de Chicago Forum, waar de vraag behandeld zou

worden:

„Shall the Negro be encouragedto seek cultuial

equality?" -Met als ondertitel: „Das the
negro the

same intellectualpossibilities as other races?"

Het ..Yes" zou komen van Du Rois, „World

famous Negro scholar andauthor"; het ...No" van

l.othrop Stoddard. „Arch-Nordicj Authoi of

..the Rising tide of Color".

Dat het eenfelle strijd zou zijn. daarvoorstonden

de beide namen borg. Velen, wien de laatste neger-

opstootjes in Chicago nog versch in het geheugen
lagen, keurden de opzet scherp af, waaronder

een mijner huisgenooten, aan wie ik mijn toegang
te danken heb gehad. Met haar season-t icket,

voorzien begaf ik mij naar het groote Coliseum,

waar in lange rijen reeds duizenden stonden te

wachten, voor het meerendeel negers, waarvan

blijkens spraak en uiterlijk zeer vele tot de in-

tellectueelen behoorden.
e -<6I

Eén voor één mochten de houders van kaarten
door de [deur naai binnen en uit de

groote voorzichtigheid waarmee gecontroli

werd, bleek wel dat ook het bestuur zich van de

"zware verantwoordelijkheid bewust was. Niet

tegenstaande de enorme zaal moesten vele hon-

derden worden teruggewezen, bij gebrek

plaats. Toen ik dan eindelijk, voetje voor voetje.

tot o]) het balcon vlak boven liet podium was

aangeland, en de spanning voelde golven door de

zaal, die voor verreweg het grootste deel met

negers gevuld was. sloeg mij toch even de schrik

om het hart. Waarheen moest ik me redden als er

eens moord en doodslag van zou komen? ('hi

heeft in Holland geen al te beste naam.
...

V

ik dacht aan de woorden van Du Bois. die in „the

Negro" het ras karakteriseer' als „perhaps the

most peaceful and sweet-tempered race the world

has ever known"; ik zag de vriendelijke indolentie

waarmee mijn zwarte buurman tegen zijn geliefde

zat aangeleunden voelde me wel gerustgesteld.En

hoe heb ik de houding van het publiek dien

middag bewonderd; een zoo ordelijk, ononder-

broken debat, waar het om zoo felle antagonktmen

ging. lijkt mij in Holland volkomen ondenkbaar.

t Was dan ook een goede zet van den voorzitter,

die merkbaar zenuwachtig de debaters inleidde,

om een beroep te doen op de sportieve gevoelens
der toehoorders. Genoegzaam bleek reeds uit den

aanblik der zaal, zeide hij, naar wien dezen middag

de grootste sympat bic uit zou gaan; maar hij vroeg

het publiek zich te onthouden van af- of bijvals-

betuigingen, in het belang eener goede orde en

uit respect voor den moed \an den man die voor

zoon groote zaal vol andersdenkenden zijn opinies,
uit zijn boeken voldoende bekend, wel persoonlijk

durfde te komen verdedigen. Met langdurig

applaus, gejuich en voetgetrappel werd deze

inleiding begroet en den gansenen middag heeft

men ziel welhaast voorbeeldiggedragen. Overigi

heeft ook Stoddard zi.i 1 uitspraken tactvol ver-

zacht, waarschijnlijk door het bestuur daartoi

aangezet ; ook hij was merkbaar nerveus, «at des

te meer opviel naast de rustige zekerheid van den

eniineiiten Du Bois, wiens bittere aanval en inzet

een uiterst fel debat deed vreezen. Ik weersta de

verleiding, hier meer weer te geven dan de con-

clusie van Stoddard, die op grond, niet zoozeer

van inferioriteit als wel van de verschillende

geaardheid van het negerras (wat eveneens voor

Gbineezen en Japanners gold) pleitte voor „bira-

cialisme", hetgeen niet „discrimination" maar

„separation" inhield. Geen horizontale, doch een

verticale lijn moest beide rassen scheiden en voor

elk zouden gelijke kansen bestaan op eigen terrein.

Waarop Du Bois opmerkte dat de rassen nu

eenmaal vermengd waren in één sociale orde en

niet méér te ontwarren waren dan roereieren. En

dat nimmer uit de aristokratie, maar uit de-

massa's de toekomst van de wereld te verwachten

was. Na een welverdiend woord van dank van

den voorzitter voorhun buitengewoonsympathieke

houding gingen de toehoorders ordelijk en belang-

stellend na-philosofeerend uiteen. En niets had mij

waardiger kunnen overtuigen van de „intellectual

possibilities" van den neger, dan hun reactie

gedurendedien middag.

In de Amsterdamsche Openbare Leeszaal en

Bibliotheek zijn boeken aanwezig van:

Countoe Culten, Paul Laurence Dunbar, W. E.

Burghardt Dubois, Langston Hughes, James

Weldon Johnson. Nella L-irseii. Allain Loeke. Claude

McKaye, Waltcr White, Booker T. Washington

en andere neger-auteurs.

En boeken over den neger
door:

I'aul Green, Dubose Heyward, Eoward (Mum.

Eugene O'Neill, Julia Peterkin, Carl Van Vechten

en vele ander-en.
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DE KUNST DER NEGERS

doOr

Garel van Lier

neger plastieken

uit de collectie-varijLier, door Ro Kopuit
Ivoren olifant Neksteen (hout)

GELUKKIG valt er over neger-

kunst (hier bedoeld de oude neger-

plastieken) weinig te zeggen en is ei-

alles aan te zien !

Ben neger.. Kunst-

geschiedenis" be-

staat dan ook niet

en zal niet geschre-

ven kunnen wor-

den ul-it vrijwel

alle de ilivivv ■

benoodigde bijzon-

derheden ontbreken.

Wij zullen dus nooit

precies weten wat wij

zien, d.w.z. wij zullen.

wanneerwij tegenover

deze beeldhouwwer-

ken staan, niet weten

watdemaker bedoelde

en ons (lus ook niet

in diens govoelens

kunnen verplaatsen.

Ib-t ..begrijpen" van

deze uitingen wordt daardoor wel

zeer- moeilijk err juist het niet be-

grijpen speelt bij de waardeering van

deze scheppingen blijkbaar een zeer

groote rol!

l t.-it v oor ben, die de ethnographie
bestudeeren alle bijzonderheden van

belang zijn spreekt van zelf, dat zij

moeten weten of een bopaa.ld Werk-

stuk de bedoeling had meer kracht en

luister te zetten bij religieuze cere-

monieën, of meer speciaal bij krijgs-

dansen behoorde te worden gebruikt.

Beker (Congo)

dan wel bij voorvaderverecringen,

besnijdenisfeesten, ritueele dansen of

bij een van de velen andere, bij de

negers belangrijke handelingen, dat zij het

noodzakelijk achten uit te vinden waarin,

voor het gevoel dier negers,
de groote kracht

van zoo een primitief gesneden fetisch gelegen

is, dat zij trachten doorte dringenin de geesten-

wereld van deze natuurmenschen, dit alles

kunnen wij van hun standpunt uit gezien vol-

komen volgen. Het is dan ook begrijpelijk,

dat vele geleerden van naam zich reeds jaren

Houten Napje

is het ontbreki

geen bezwaar, ja. voor hen zijn .-. I

deze v<irschin-

gen geheel over-

bodig. Zij heb-

ben geen behoef-

teaanuitvoerige

beredeneeringen

en zij gevoelen

niet de nood-

zaak bij hettebe-

schouwen beeld

eerr niet zeker-

heid vastgestel-

de omschrijving

Ie krijgen. Juist

omdat deze wer-

ken niet uitslui-

tend van belang-

zijn uit volken-

kundig oogpunt,

maar eerst en

v ooral omdat zij

de sterke beeldende Kunst vertegen-

woordigen van primitieve, eerlijke,

onbedorven meuscheii.

Ho,- zelden komt het slechts voordat

wij in musea of op andere tentoonstel-

lingen voor een werk komen te

-taan dat ons direct, bij de eerste

beschouwing een oogenblik denadem

beneemt van ontroering, of hoe déze

aandoeninganders moge heeten! Voor

de nog weinigen die ervoor- gevoelig

blijken te zijn is dit. staande tegen-

over een goed voortbrengsel der

oude vegerkunst wel. en steeds op-

uieuw . het geval. Mn dit lijkt mij dan

ook het. weliswaar zeer moeilijk ti r

schrijven, bewijs tegen de groote groen

lang veel moeite getroos-

ten omal deze details

toch te kunnen vastleg-

gen enhet is jammerdat

zij zich voor- het mee-

rendeel met gissingen

hebben moeten tevre-

den stellen.

Voor hen evenwel.

die zich voordeze schep-

pingen interesseeren om

Offerbakje

in onze oogen mag zijn: innig, ver-

beven, grotesk, of barbaarsch. deze

plastieken zijn altijd vol van spanning
en menschelijkheid err daarom altijd

weer boeiend. Liever toeh T
de adem-

looz.e beklemming, de hartklopping

van schrik, de niet meel- redi-neerende

verbazing, teweeg gebracht dom- een

schepping niet „begrijpen"

kunnen, dan de lauwe en gemakkelijke

voldaanheid om een vriendelijke be-

kende!

Het spreekt^natuurlijk vanl zelf

dat hier alleen gedoeld werd op de

van lieden, die nog

altijd met een meer

of minder welwillend

glimlachje de schou-

dersophalen wanneer

er over de ..Kunst"

dei- negers gesproken

wi H dt. Want wateen

werk tot een Kunst-

werk maakt is toch

niet uitsluitend een

groot technisch kun-

nen en een tegemoet

komen aan onze ge-

makzucht, die zoo

graag wil worden

geplaatst tegenover

prettige, gemakkelijk

te herkennen, ver-

-.i de. cii daarom al gauw beminde

Veen. indie:: ~-i,

beschouwer een directe emotie teweeg

Beker (Congo)

te brengen is dit

werk niet tot de

kunst genaderd.

Kan het eender-

gelijke gewaar-

wordingwél ver-

wekken ell is hef

daarbij van een

sterke, karakte-

ristieke ell voor-

al „echte'Vorm-

gev ing ilaii'inii-

gen wij den

schepper ervan

toch wel een

kunstenaar noe-

men.

II lok de

expressie ervan

allerbeste specimina die ons door de

oude negers werden nagelaten. Zoo-

als in alles is er hier, en hier wel onge-

woon sterk, zeer

groot verschil in

qualiteit te vinden.

Enkele musea en

weinige „ziende"

particuliere ver-

zamelaars hebben,

met een bijna niet

te beteugelenharts-

tocht de schoonste

stukken naar zich

toe gehaald, waar-

door eenige groote

en zeldzaam be-

langrijke collecties

ontstonden. Juist

echter de vele min-

derwaardige exem-

plaren die in om-

loop zijn en niet minder de overal op-

de oogen krijgt, maken het voor deze

moeilijk te gelooven in die dan toch

bestaande schoonheid!

Moge hij dus daar. waar zich een

grootere of kleinere Verzameling van

werkelijke vegerkunst onder zijn be-

bei-eik vindt, deze gaan zien! Dit zal

hem, indien hij daarvoor ontvan-

kelijk is. beter overtuigen dan een

kast vol literatuur over dit nog

altijd gevaarlijke onderwerp.

Beker (Congo)



W. Schuhmacher

r T ET is zoo: ééns was de neger

*»*--* de koning, die bij de Kribbe

stond, nadat hij willig (hij was willig.

gocdwillig en vroolijk als een gezond

dier) de groote ster had gevolgd, die

nacht nanacht oprees, den weg duidde

en verzwond, toen Bethlehem onder

haar stralen zacht had geblonken.

En het knielen viel hem gemakkelijk,

want hij was vanzelf vol eerbied

VOOr het omstraalde kind. en omdat

Jan Sluyters

Neger

reld wel diaphaan, alsof ze lag onder

een eindeloos glas vol stralen lichts,

maar de zon wasweg, en erkwantkou

van uit zee. Toen groette hij drie keel-

de Moeder, den Vader, het Kinden van

dien af kon hij voor zijn oogen den stal

altijd doen verschijnen met het glan-

zende kind: al joeg hij den l ii,
.- . zelf

met den toorn van een tijger in do

oogen, of al danste hij eenpaar-dans in

eengroot dorp in Dahonu-y (waar in het

Negerin

hij oenkoning was over een

landvolk, waren de ezel en

de os hem niet tot schrik,

on was (hij kwam uit een

diepe, zuidelijke streek) Jo-

seph hem niet. arm, maar

stil en sober, en als hij zag

naar Maria, dan sloeg hem

uit haar zulke glans, dat

geen gesneden of gepolijste

steen, hem bekend, dat fonk-

lend stralen versloeg. En

graag gaf hij wat hij had,

en lachte al gevend, en zijn

mantel van witte wol, die

hem dekte in de nachten

door den woestijn, lei hij

zachtkens neerophet voeten-

eind van 't kinderbed, want

een kleine kindervoet was

bloot, en buiten was de we-

midden de ijzeren oorlogsgod stond)

hij, een der drie Begroeters van het

Kind

„En de Middeleeuw schilderde hem

zóó, en het was toen onverschillig

uit welke heete streek

hij was gekomen, want

in die Middeleeuwstond

de kribbe 'overal; ook

in het Noorden stond

ze, in don tijd vanKerst-

mis, in de sneeuw-. maar

altijd wTas er muziek

enlicht, een verre stilte,

en de twee dieren ende

verbaasdeVader,de dee-

moedig-verheugde Moe-

der en de drie Vorsten

uit hetOriënt, Melchior,

Balthasar, en Kasper.

En de Negerkoningwas

de ongeloofelijkste van

het drietal; hij was van

hooren-zeggen en van

gelooven, maar wie zag

hem ooit? Hij was zoo

zwart, dat in dennacht

hij wasonzichtbaar", .. .

..Toen werd hij de

rariteit. Hij werd ge-

vonden, en als eenbizar-

re steen, of een vreemd-

gegroeide schelp, of als

een hard stuk koraal

werd hij meegebracht.

En hij was nog dee-

moedig en sterk en hij

danste nog woest en

graag; als een zwart

lichten kon een vlam

schieten uit zijn berus-

ting, zijn beslagen be-

rusting. Zóó staat hij

in de annalen der rei-

zen, of bij degenen, die

't geluk geloofden te zijn

buiten hun landsgren-

zen: en langs een tro-

pischen stroom gleed,op

het plaatje, met langen

pas de zwarte, of school tusschen

schouderhoog kruid en schoot een

schicht naar den verdoken panter."

„En daarna werd hij de mishandelde,

In zijn bedien lag Afrika als een

verlangenen een verlatenheid; en dat

hij een mishandelde was, werd onze

smaad. Zooiira een smaad te groot

wordt, en erkend, komt een senti-

mentaliteit, die den mishandelende

verzwakt; vreemd en vrij stond de

zwarte opeens tusschen de nienschen:

die 't suikerriet sneed, katoen ver-

gaarde, en een geldsom was meer dan

een mensch, werd onhandig tegenover

Een Kunst die vol Beteekenis kan zijn

EEN GESPREK ALLEEN

DOOR ALB. PLASSGHAERT

Isaac Israëls

de vrijheid. In de boeken kwam hij zóó

edel. willig, mishandeld, met de kracht

van den os.
die lang liep. verduldig,

vóór den wagen, en nu opeens de

grootewei. die de w&ereld is. open vond

staan — voor zijn honger en voor zijn

kiacht."

...Ta. hij gedijde. Hij had de vrucht-

baarheid en de zorgvuldigheid van

het dieraan zich. En gedijen is macht,

en zóó gedijen als hij deed is de tin-

komst bezitten, een toekomst vol

muziek, en spoken misschien, vol

geloof. Maar -hij bleef willig, en ver-

baasd."

„Gij zeidet : verbaasd! Wijhad-

tea onze verbazing verloren, en

.vij wilden zijn naïviteit en wij wilden

groot zijn tegenover de groote, be-

wegingen van onzen tijd; on de stille

intocht in onze kunst begon, een ge-

heime, eigenzinnige intocht van de

kunst van den Zwarte, die even stellig

is als verschrikkelijk, even vleescheüjk

als gestijld; de kunst van iemand,

die uit bosselieii komt. Dat was een

eerste gl te overwinning op ons.

Wij geloofden zijn vorm. omdat die

-nu dien vorm ons een nood was.

en omdat hij ongekende Jgehe'mien.

of die wij vergaten, (alle geheimen

zijn allen volken eender in eenzelfde

gevoelsperiode) ons weer deed ver-

moeden en wijaande nieuwegeheimen,

onzegeheimen nog niet toe zijn. Want

— deze tijd is nog kers-

versch, nog is een brons

uit Afrika, of een gou-

den simpel-gebogen

schijf voorbeeld voor

schilders vanonzevrou-

wen."

„En dan is er de ge-

ringere triomph nog. Ik

bedoel niet die der

muziek van de zwarte

over ons; deze muziek

weerstaan wij; maar de

triomph van het getal

is al voelbaar; want

zij, die de dansmuziek

brengen, zijn, onbewust,

de voorloopers van het

Groote Getal der Zwar-

ten, dat wij zullen kun-

nen overwinnen? Met

den Bokser zijn zij dat,

die het haar dichtbij de

oogen heeft, en het wit

zeer toornig, als bij een

stier. Zij zijn den schil-

ders nieuwigheid,envan

andere kleur, en van

andere schaduw, en om

hef hoogste licht op hun

lijf anders, en tegenover

een gelijk blauw, rijk

en nieuw, en daarom

schilderen de schilders

ze nu (hun is kleur toch

wezen) en als wij de

beeltenissen ven den

zwarte gaarne zien in

onze verzameling, is dat

toch een nederlaag voor

ons; want gedeeltelijk

zijn zij nog rariteit,

maar gedeeltelijk zijnzij

ons misschien noodlot

— dat wij niet vreezen

mogen, want danwerd dat lotwezent-

lijk en verdiend...
.

En zoo ziet gij, die mij in dit ge-

sprek niet weerspraakt, dat kunst

vol groote bekentenissen kan zijn ook

van wat gij haar niet eigen zoudt

achten; zij voorspelt ook van rassen

d'opgang,en van een neergang is zij

soms de afgezonderde heroïsche Ge-

tuige."

Over I''ranselic boeken

De biografieënstroom houdt niet

op. Hel is een mode, misschien ook

een teeken des tijds. Het bezwaar is

dat de biografen er soms, ter afron-

ding, het een en ander

bij fantazeeren; ook dat

zij vaak aan uiterlijk-

heden, anekdoten e. d,

meer aandacht besteden

dan aan bet werk van

den besprokene. — Thans

ontvangen:

Emilie et Georges

Romieu, La vie.des soeurs

Bronté. N. R. F.

EmmanuelAegerter. Lu

vie de SaintJust, N. R.F,

J. Moura et P. Louvet,

Le mystère du Chevalier

d'Eon, N. R. F.

Pierre Coiirthion.Nico-

las Poussin. Pion.

Giuseppe Prezzolini,

Vie de Nicolas Machiavel,

Pion.

S. L. Schwarz

Bovenstaande algemeene opmer-

kingen bedoelen geen beoordeeling

van inzonderheid deze werken. De

uitgaven der N. K. E. zijn gewoon-

lijk goed; Pierre Courthion enPrez-

zolini zijn ernstige en talentvolle

schrijvers. Men zij slechts voorzichtig

met biografieën door onbekenden of

notoire . Ilusionisten, Vooral de zich

noemende „biographies romancées"

zijn verdacht.

Jan Sluyters

Neger

Herhaaldelijk is h. t. p. reeds werk

Roné Lalou aangekondigd. Eén der

eerste critici van Frankrijk, wiens

gezag aanhoudend stijgt. Van de

Engelsehe litteratuur — trouwens

zijn eigenlijk studievak — is Lalou

niet minder goed op de hoogte dan

dan van de Fransche, Thans ver-

schijnt de tweede druk v't.;. öjn,

Liitérature anglaise contemporaine.

(Kra).

Neger

HET SCHILDEREN NAAR NEGERS

Neger-bokser



MODERNE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE

Om op de hoogte te zijn, móét U de volgende boeken gelezen hebben:

J. SLAUERHOFF J. CRESHOFF

HET LENTE-EILAND (Chineesche Verhalen) CONFETTI (Kleine Gedichten) -// 2.50

f1 3— BIJ FEESTELIJKE GELEGENHEDEN

YOENG-POE-TSJOENG (Chineesche Gedich- (Gedichten) - - // 2.50

ten) -- // 3.— CURRENTE CALAMO (Proza) -// 3.-

E. DU PERRON A. J. M. VAN MOORSEL

POGING TOT AFSTAND (Gedichten) DE KINKHOOFN (Verzen, met teekeningen

van Jan Toorop) — // 3.—

BIJ GEBREK AAN ERNST (Verhalen)

/J3.60 JAN VAN NIJLEN

NUTTELOOS VERZET (Verhalen) --#3.60 DE LOKSTEM (Gedichten) -// 5.25

PARLANDO (Gedichten) —fl 3.- DE VOGEL PHOENIX (Gedichten) --//a.50

JO OTTEN MAURICE ROELANTS

VERLOREN VADERLAND (Proza)—//3- DE JAZZ-SPELER (Korte Roman) // 2.50

A. DEN DOOLAARD j A. ROLAND HOLST

DE VERLIEFDE BETONWERKER (Ge- HET ELYSISCH VERLANGEN (Proza en

dichten) — fl 5.— Poëzie) — fl 10.—

SHELLEY, Een Afscheid (Proza) //2.50

JAN R. TH. CAMPERT

DE BRON (Gedichten) // 3.90 ARTHUR VAN SCHENDEL

HET VERLIEFDE LIED (Gedichten) —f 12.50 FRATILAMUR (Proza) - - //4.50

ANTON VAN DUINKERKEN HENRIK SCHOLTE

DE RAVENZWARTE (Korte Roman) —//1.50 INTERMEZZO (Gedichten) - // 3.50

ONZE SHAKESPEARE-VERTALINGEN

I: RICHARD 111, vertaald door A. Roland Holst II: STORM, vertaald door M. Nijhoff

Ingenaaid //1.50; gebonden // 2.75 Ingenaaid //1.50; gebonden // 2.75

VRAAGT ONZE CATAOGLI EN PROSPECTUSSEN

A. «. M. STOLS - UITGEVER -
MAASTRICHT



DE GROENE AMSTERDAMMER VAN 19 APRIL 1930
21

lets over zwarte schrijvers

door Dr. A. PERDECK

VOOR
velen beperkte zich tof voor kort

het beeld, dat zij zich Van den Amerikaan-

BChen Neger gevormd hadden tot wat De Hul

van Oom Torn daarvan gemaakt had. of. nog erger,

tot de voorstelling, die de populaire liedjes van

Koster: Mg old Kentucky Home. Suuure Jtivcr.

The old fdlks ut ll ome. enz. er- van gaven. Hef is

misschien gewenscht er op te wijzen, dat zoowel

de roman van Harriet Beecher Stowe als de

liedjes van Stephen ('ollius Koster ons een onjuist

.sentimenteel beeld van den zwarten plantage-

arbeider geven: een beeld dat kenners van den

N.ger steeds verworpen hebben. De Negers zijn

niet sentimenteel; er is misschien geen ras. waarop

die kwalifikatie minder past. Kn de zoogenaamde

Negerliedjes van Koster verdienen dien naam in

het geheel niet. Noch de woorden, noch de muziek

vonden hun oorsprong bij de Negers, en het dialect

er in is geheel kunstmatig.

Toch zijn er uit dien tijd (de tweede helft der

vorige eeuw) wel blanke schrijvers te noemen, die

een beter inzicht in den Negerderplantages hadden.

Daar is allereerst Joel Chandler Harris, wiens

Uncle Remus, his Songs und his Sayings eiken

Amerikaan, maar vooral den bewoners der- Zuide-

lijke Staten bekend is. Hier, 'm deze verhalen van

Oom Remus, worden voor het eerst de volksver-

tellingen der Amerikaansche Negers in de literatuur

der blanken gebracht. Ken groote verdienste was

daarbij, dat Harris de taal der zwarten op
merk-

waardig accurate wijze wist weer te geven.

Kater zijn het vooraf eenige schrijvers van gemengd

bloed (dus Negers in de Amerikaansche beteeke-

nis van dit woord) geweest, die den Neger literair

op den voorgrond brachten. Ik hoef hier slechts

aan de twee beroemdste namen t<- herinneren:

llooker Washingtonen W. E. Burghardt Dubois.

Itooker Washington wordt terecht de Mozes van

de Amerikaansche Negers genoemd, die zijn ras-

genooten in de moeilijkste, gevaarlijkste periode

van hun geschiedenis geleid en gered heeft. Zijn

bijdrage tot de letterkunde beperkt zich tot zijn

autobiographie Up front Slavery, dat in stijl en taal

lot hef beste inliet Amori kaansehe proza gerekend

kan worden, liet voornaamste werk van den

nog levenden Burghardt-Dubois is getiteld The

Souls of Blad: Folks, en is in tegenstelling met

Booker Washington's bezadigde autobiographie,

vol intenseemotie, diehot geheel iets lyrisch geeft.

Dubois is letterkundig van meer beteekenis;

zijn gedichten en verhalen vormen een belangrijke

bijdrage tot de literatuur van zijn land.

Wij Europeanen zouden het werk van zulke

mannen, met voor de helft of nog minder Neger-

bloed niet bij dat van Negers indeelen, net zoo min

als wij Franschen als Du mus.

pt're zoowel als fils, of een Rus

als l'uschkiu ooit .Negers zou-

den noemen, alhadden zij even-

veel ofeven weinig zwart bloed

in hun aderen als de beide

genoemde Amerikanen. Maar

in de Vereenigde staten geldt

nu eenmaal een
andere rassen-

beschouwing, die ook in de

literatuurzijn eigenaardige kon-

sekwenties heeft.

De eerste belangrijke dichter

van zuiver Negerbloed was Paul

Lawrence Dunbar (1872—1900).

Hij heeft vooral naam gemaakt

door zijn gedichten in dialect

maar ook zijn ander werk, zijn

niet-dialectische gedichten en

zijn verhalen en romans heb-

ben tot zijn roem bijgedragen.

Hij moet ook nu nog de meest

gelezen Neger-auteur van de

Vereenigde Staten zijn.

Hot werk van dezen dichter,

dat overigens veel goede kwali-

teiten vertoont, is duidelijkonder

den invloed van de conventi-

oneeleblanke opvatting van het

leven der Negers en volgt bekende traditioneel.-

lijnen. De zwarte en gekleurde dichters, die vlak

na hem, in het begin onzer eeuw. schreven,

rika ten opzichte van den

Neger heeft plaats gevonden,
dat zijn gedichten, niettegen-

staande hun onomwonden pro-

test tegen blanke aanmati-

ging, eell groot succes heb-

ben gehad. Zijn eerste entweede

bundel gedichten zijn door

Harper 1) uitgegeven, nrjetfijne
illustraties van Charles ('uilen.

naar ik meen een broer van den

dichter. Hier is duidelijk e'unand

aan het woord, die geen minde-

rwaardigheidscomplex kent, die

derhalve geheel vrij alles zegt.

wat hij zeggen wil. Het is jam-

mer, dat er in dit artikel geen

plaats v uitgebreideaanhalin-

gen is.

In de laatste jaren beginnen
de Negers ook als romanschrij-

vers oen plaats in de Amerikaan-

selie letterkunde te krijgen. Keiii-

geii tijd geleden haalde ik in dit

weekblad een uitspraak van Carl

van Vechten, denblankenschrij-

ver van Nigger Heaven, aan,

die behelsde, dat het tegen-

W. E. BURGHARDT—DUBOIS

na Booker Washington de grootste voor-

vechter van de Negers in de Vereenigde
Staten. Een geleerde; een fijnzinnig

essayist; dichter en romanschrijver.

vert ïi-n daarentegen hoe langer hoe meer de

sporen van bewust wording. Ib-t eerst e. wat daar-

bij opvalt, is het naar voren brengenvan het rassen-

verschil, terwijl daarbij hoe langer hoe meer de

toon van de opstandigheid tegen de conventies en

de zeden va,n die heele Amerikaansche wereld

vernomen wordt. Voor«h sedert den wereldoorlog

is de nieuwe geest in de poëzie der Amerikaansche

Negers opvallend. Soms maakt zij het werk tot

bloote propagandaleetuur, maar dikwijls verleent

zij aan die gedichten een buitengewone kracht

en schoonheid. Deze poëzie is natuurlijk een onder-

deel van de heele opleving van het zwarte ras,

waarvan wij tegenwoordig getuigen zijn. Van de

jongste dichters zou ik hier vooral ('ountee Cullen

willen noemen. Hij is nu zoowat zesentwintig jaar

oud, maar wordt al tot de beste dichters van Ame-

rika, zwart of blank, gerekend.

Hij is een. gestudeerd man. een Master of Arts

van do Universiteit van
N'ieuw-York. Het is

eenigszins teekeneiul voor de kentering, die er

althans onder het intellectueelo publiek m Ame-

woordig zelfs gemakkelijker- is zijn werk uitge-

geven te krijgen als men een Neger is, dan als

blanke. Gedeeltelijk is dit natuurlijk het gevolg

kunnen lezen, en dat tochmaar een gedeelte van

,1,. toestanden beschrijft, waaronder Negers,

V(
oral Negervrouwenen meisjes, tegenwoordig in

de Vereenig-

de Staten

leven.

De beste

van do in

de laatste

twee of drie

jaren ver-

schenen ro-

mans, die

door Negers

geschreven

zijn, heeten,
lliiine tv llur-

leul en Hun ju.
beide van

('laude

McKav . 1 >eze

schrijver

werd in ,la-

maica gebo-

ren, kreeg

)l door een

vriend gele-

genheidin de

!Vereenigde

WALTER WHITE

schrijver van „The Fire in the Flint" en

andere romans. ;

van de belangstelling, die het

rassenprobleemüberhaupt heeft.
anderdeels van de populariteit,
waarin zich alle Negerkunst

op het oogenblik mag ver-

heugen. Ib-t is zeker, dat

geen enkele, door een Neger

of kleurling geschreven roman,

tot nu toekwaliteitenvertoont,

die hem op één lijn niet het Werk

van de beste hedendaagsche

blanke Amerikanenzou stellen.

Ie stijl laat meestal niets te

wenschen over, is levendig en

vooral origineel, maar de intrige

is doorgaans arm en de heele

behandeling oppervlakkig. Dit

verhindert niet. dat deze verha-

len alt ijd boeiendzijn.out nierend

dikwijls, door hel Probleem,dat

er steeds in aanwezig is. Ik denk

hier aan zoon boek als Te Fire

'm the Flint van Waltcr White.

een moedig, onversaagd kampi-

oen voor zijn ras, die zich door

zijn onderzoekingen bij lynch-

partijen aan de ergste gevaren

heelt blootgesteld. Zijn bittere

ervaringen van het rassenpro-

bleem heeft hij in genoemden

roman neergelegd, een verhaal,
dat niemand onbewogen zal

NELLA LARSEN

schrijfster van „Quick Sand", enz

Staten te studeeren, en was tot vooreenigejaren uit-

sluitend als dichter bekend. Zijn leven is typeerend

voor dat van zoovele Lntellectueele en artistieke

Negers. Al vroeg gafhij zijn stu-

dies op, na de gewone bittere er-

varingen, die elke kleurling in

Amerikaopdoet : ging toen vrij-

willighet lot derzwarte fabrieks-

arbeidersin hel Noorden-deelen,
en zwerft nu al jaren door de

heele wereld, terwijl hij zijn

levensonderhoud als stoker op

de groote schepen, als haven-

arbeiderin Londen en Marseille,

en op allerlei andere wijzen
tracht te verdienen. Zoo ge-

tuigt ook zijn leven van de

geweldige vitaliteit van dit ras,

want onder al dat gezwoeg en

gezwerf door schrijft hij zijn

bjeken en verzen, de kinderen

z'jner kleur,ijke dro >men. Wie

zHn beide cow mi ■ ■ '■".•"!

kan zich dat leven vrijwel

voorstellen, want zij spelen ge-

heel in de wereld der zwarte

arbeiders en bohémiens. In

Wome to Harlem krijgen wij,
zooals de titel al voorspelt, in

hoofdzaak kijkjes op dat zwarte

Nieuw-Vork. die grootste Neger-
stad der wereld. Veel feller dan

in VanVechten's Nigger Heaven

laait hier het leven van een primitief ras op in zijn

hartstochtelijke liefdesuitingen, zijn drinken enzijn

vechtpartijen. In Banjo vormt Ma.rseille de achter-

grond, het „donkere" Marseilleder matrozen, haven-

arbeiders, prostituees; liet Marseille der dancings

en van de café's, van de halfvorlichte oude straat-

jes en stegen: daarnaast ook van de fel doordê

zon beschenen, naar teer riekende kaden. .Met

opvallend talent geeft McKay ons in dit boek een

beeld van deze cosmopolitische stad.

In beide boeken komt onvermijdelijk, telkens

weer het rassenprobleem naar voren, en dé

beschouwingen er over worden dan meestal in

den mond van Ray, een intellectueel en droomer,

die in beide romans een der hoofdpersonen vormt,

gelegd. Deze gedeelten zijn natuurlijk niet de

minst belangwekkende voor ons. Zooals wel ook

voor den schrijver zelf zal gelden is dit probleem

voor Ray van een maar al te intense werkelijkheid.

waaraanhij dan inliet zorgeloos vroolijké gezelschap

der door geen beschaving gehinderde rasgenooten
tracht te ontkomen. Alles, wat McKay schrijft

legt keer op keer getuigenis af van zijn onwankel-

baar geloof in zijn ras. Hij is trotsch op de onbe-

dwongen kracht en de vitaliteit van den Neger.

In een uitleven van die kracht veeleer dan in een

aanpassing aan onze blanke cultuur ziet hij de

toekomst en de redding van de zwarte menschheid.

1) CounteeCullen: Color, 192S;CopperSu/i. l'/-;r.

Harper en Brothers, Xieuw-York, (elk deeltje 6'

shilling.)
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PROBLEMEN

Damprobleem 239

van I. WEISS, Parij;

Zwart 9 schijven, 1 dam

Wit 11 schijven

Stand Zwart: 7, 8, 10,12, 14,17,18,

20, 25, dam op 24.

Wit: 23, 28, 29,31, 32,35,

36, 38, 40, 44, 50.

Oplossing probleem No. 238.

Wit: 17-12, 30-24, 31-27, 42-38,

Zwart: 8:17, 29:20, 22:31, 31:33,

43-39, 39:8. 48-42, 40-35, 35:2!

28:37, 3:12, 37:48, 48:30.

Correspondentie-adres: K. O. de

Jonge, Van Woustraat 112n, Amster-

dam (Zuid).

SCHAAKPROBLEEM 235

van H. P. LANE

abcdefgb

Koor der groote Synagoge te Amsterdam

As Moshiach wetkummen (arr. Englander) Solo

door M. Gobets. — Zochartie Loch (L.Levoan-
doßxsky) Solo door J. Rabbie

. . C. 4863
Residentie Orkest

(onder leiding van Dr. P. van Anrooy)
Piet Hein Rhapsodie (van Anrooy)
Deel I en II F.D. 16

The Original Ramblers

Masman)

man) Fox-trot
—

jMom, every Noun and Nig
(Masman) Fox-trot JJ #

4820

Cabinet Grand : liet fraai uitge-
voerde "His Master''s Voice" ca-

binettoestelgeeftmuziekzoowelalshet

gesproken woord volmaakt natuurge-

trouw weer en is bovendieneen sie-

raad voor Uw huis

Nieuwe

electrische

opnamen

van Nederlandsche Kunstenaars

His Master's Voice heeft dekunst derbeste Nederlandsche artisten vastgelegd.
Door het Residentie Orkest onder leiding van Dr. P. van Anrooy werd

o.m. de bekende "Piet Hein Rhapsodie" uitgevoerd....
De populaire Cabaret zangers Tholen en van Lier vertolkten de schlagers

uit hun repertoire....
Het zuivere, glasheldere zingen van Hubert Cuypers' Knapenkoor "Schola

Cantorurn"....

Fientje de la Mar, de alom bekende Hollandsche artiste zingt op de

haar eigen pittige manier....

En dan.... de opwekkende rythmen van De Original Ramblers, een mo-

derne Jazz-Band, waar ieder orkestlid meester is op zijn instrument.

De pracht opnamen van het Amsterdamsche a capella Synagoge k00r....

Vraagt Uw dealer een boekje over alle Hollandsche artisten.

Schola Cantorurn Knapenkoor
(onder leiding man Hubert Cuypers)

't Soldaatje (arr. Cuypers) — De n agio

Slijper {arr. Cuypers)
"• %öli

Fientje de la Mar

Onder de Boomen van het Plein 'Uit de Revue

«Gek, he? <van Max TakenChefvan
R A.SMQ

Dijk) De drie Moeders (L. Noiret)
u' *aw

Tholen en van Lier

Ecce Homo (Tak) Tekst : A. de Hoog-Nooy
Lachliedje. (Burclay) Tekst: Tholen

. B. 4807

Harmonika Jim (Hanschmann) .

Wij (van Lier) Tekst: Tholen. . C,. 4861

Wit: Kg2, DgB, Tg4, Ldl, Pfl en

g7, pionnen: c3en f4.

Zwart: Ke4, Te2en e7, LdB, pion-

nen: b5, b6, d3en f2.

Wit geeft mat ia twee zetten.

Oplossing in het eerstvolgend

nummer.

Oplossing probleem No. 234 van

Dr. H. von Gottschall.

1. Dgs—d2, Kb6xcs, 2. Pc3—e4f
dsxe4, 3. d3—d4tKcsxd6, 4. Dd2—

h6T (3.. Kcs—b6,4. a4—asT;3.. Kcs

—c4, 4. Lc6—dsT; 3.. Lf2xd4, 4.

Dd2xd4T.)

1. ~

La6—c4, 2. Tcs—bstLc4 X b5,
3. Pc3xdsfKb6—a6, 4. a4xbsf(3..

Kb6—cs, 4. Dd2—b4ï.

1.., c7xd6, 2. Pc3xds+Kb6Xcs,
3. Dd2—c3fLa6—c4, 4. Dj3xclf.

1.., Lf2—el, 2. Dd2—e3,La6x d3,
3. Tcs—bs+Kb6—aö, 4. Lc6—b7T.

•* Correspondentie-adres: Dr. A. G.

Olland, A. R. Fa'.ckstraat 5, Utrecht.

OPLOSSING BRIDQEPROBLEEM 209

I: Z: R 4; W: R. 2; N: R. a.; O: R. 10.

II:N:Sch. 10; O: Sch. h.;Z: H. 9; W:Sch. v.

III:Z: KI. 2; W: KI. 10; N: KL 4; O: KI. 6.

IV: W: R: 3; N: R. h. O: R. b.; Z: R. 5.
V: N: H. 2; O: H. 5; Z R.6; W: H. 7.

VI: W: R. 7; N: H. 3; O: ?

Gooit O KL 8 of 9 weg dan zijn KI. h. en

7 beide voor Z, gooit O Sch. a. weg, dan is

Sch b. voor N en KI. h. voor Z.

Als W in IV troef 7 speelt en daarna in
V pas R., dan speelt.N toch in VI H.3na,
waarmee O toch in de dwangpositie wordt
gebracht. B. M

Correspondentie-adres: Secretariaat

v/d Amsterdammer, motto „Bridge
'

Keizersgracht 333, Amsterdam.

"HIS MASTER'S (jËR
YOICE" RECORDS pJwJM

FLIASPIBOMMEL!
BOEKBINDER
i&ißinma mnmam të■TJ'Binpgi"DföïS

iPDiDpOBOmsJI ifiÈ

taißnatna■pialjißnlr JST,Ë II I \iß
■uadia X I Dm
iHianamaaidiiC ■''wVË lf 1

M/f
ilnif■■! <V ff,

KERKSTRAAT58
AMSTgRDAM

I. M- MEULEMHOFF, UITGEVER, AMSTERDAM

ZONDAG
DOOR

MIEN LABBERTON

Een boek voor den ZONDAG-

MORGEN in het Gezinsleven

Prijs f 2.50 ingen. - Gefa. f 3.90

Mien Labberton heeft een zeer mooi
boek geschreven. Hoe kan het anders
waar twee idealen haar dreven: een

herinnering aan haar moeder en de

zucht om in onzentijd aan het gezins-
leven weeroen eereplaats te bezorgen.
Er staan juweeltjes in, welke het beste

in een menschenhart wakker roepen.
Men verwachte vooral geen kleine

preekjes, neen, het volle, bonzende

leven stroomt door de opstellen. Wie
dit boek in zijn gezin haalt, brengt
een goeden gast mee, ■

Het;Vaderland

Abonneert U op

De Groene Amster-

dammer, Weekblad

voor Nederland

&X Prijs per jaar

fr. p.p. f 10.—
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SPIRITUALS

door Gasper Höweler

HET
is een van de gi tste vergissingen uit de

chiedenis geweest, datdeslavernij dernegers

in Noord-Amerika het gevolg was van mensch-

lievende overwegingen; toen de kolonisten uit

den dood van tienduizenden Indianen geleerd

haddan dat de oerbevolking van Amerika, niet ge-

schikt was voor hun ontginningswerk, kwam een

missionaris op de goed bedoelde gedachte, neger-

slaven te importeeren. In 1019 landde een Hol-

landsch schip te Jamestown en zotte daar een

twintig /.warten aan. land, die op slag verkocht

werden; hiermee begon een van de schandelijkste

perioden uit de geschiedenis van het blanke ras.

Maar: „de druekinge des

tnelcks brenght boter voort";

al w;is Salomo te optimistisch
geneialiseerend in dezespreuk,

"int i-ent de gekerstende ne-

gerslaven als totaliteit is dit

een historische waarheid ge-

worden, getuige de schut van

geestelijke liederen dertiegers:

de Negro Spirituals. Bescha-

mend genoeg voorons blanken:

was liet niet menschelijk ge-

weest, indien deze slaven liet

< 'hiistendoin ontwaard hadden

om de tweespalt tusseh. ii [eer

en leven vanhun blanke mei -

si eis, natuurlijke reactieopeen

zoo dierlijke
Dat zij niet zoo dedenisvoor

alles een bewijs van hun hoi >gi:

en edele ethiek en slechts

voor een klein deel te verkla-

ren uit hun intuïtief besef:

zonder het geloofaan een beter

hiernamaals is het leven als

slaaf een noodelooze waanzin.

Daarbij kwam liet psycholo-

gische moment: de overeen-

komst tusschen ballingschap,

onderdrukking en beproevin-

gen van Joden en Negers. De

God die Daniël behoedde in

den leeuwenkuil, die Sadrach

en zijn makkers niet liet ver-

derven in den vurigen oven,

maar vooral do oppermacht
die de kinderen Israëls leidde uit de Egyptische

slavernij — alleen die God kon den Neger nog

doen hopenen gelooven.
De vergelijking van wat Westerlingen en Negers

uit den Bijbel aangrepen, in levenshouding en in

kunst omzetten is voor óns beschamend tot in den

overtreffenden trap. Het „oog om oog en tand om

tand of —- het Christendom der blanken op zijn
best — de verloedering voor het schamsl Jezus-

kind hebben den Neger weinig gezegd. Maar wat

bij ons als decoratief monstrum aan den wand

hing —- stemma getuige van veel onchristelijk ge-

krakeel — werd bij hem een kompas ten leven, een

wonderlijk mooi verwerkt kunstmotief: Geloof,

Hoop en Liefde. Wij werden als kind gedresseerd

in het opdreunen van do zeven kruiswoorden,
de Neger onthield van Jezus' klacht weiniganders,

dan wat hij zelf dagelijks moest naleven: ~an He

oever said a mumbalin' word". Wij hebben van

Kerstmis een stemmingsfeest gemaakt en sluiten

onze zaken niet op Goeden Vrijdag —■ de peripetie
in de herdenking van hot Christusdrama — maar

de Neger vond sterkte in de macht van „King

Jezus", oefende zich in geduld en liefde naar zijn

voorbeeld. Wij vonden den kanselstijl, denpreek-

toon, de verdraaide stem bij het bidden, maar de

Neger dichtte in omgangstaal zijn geestelijke lie-

deren, omdat er geen schot was tusschen zijn den-

ken en doen. Zoo ontstond doze voorbeeldigereli-

gieuze volksmuziek — door en voor de massa —

wier primitieve, maar zuivere ethiek en vaak hooge

kunstwaarde meer geeft dan de Westersche dog-

matiek, ook voor ons.

Ik weet niet, wat meer ontroert in de Negro

Spirituals: de woorden of de muziek. Maar de studie

van deze teksten is buitengewoon moeilijk, zeker

voor mis Westerlingen: om de dialecten waarin

zij werden gedicht, de vaak verwarrende optee-

kening daarvan, de eigenaardige theologische pro-

blemen die deze gedichten stellen. Want het- con-

stateeren van rijmelarij in

„Upon de mountain Jehovah spoke.
Out-a, his mouth came fi-ar and smoke"

het doorproeven van de teedere zegging

„Sometimes I feel like a motherless child"

van de krachtige lyriek

„Sometimes 1 feel liko an eagle in de air"

het aanvoelenvan den humor in

„Ev'ybody talkin' 'bont heabenain' gwino der"

(gwine is going) of van

..Sister-, yuu better mmd how you walk on de

cross,

Yo' foot miglit slip an' yo' soul git los'"

al zulke observaties zijn slechts

een allereerst en grof begin

voor het beleven van de lite-

ïairewaarde der Negro Spiri-
tuals. Een voorbeeld van do

exegetische vraagstukken,zoo-

als die zich bij deze geestelijke
liederen herhaaldelijk voor-

doen, geeft de subliemepara-

phrase van Ezechiël 10 : 10 (de

negers gebruikten de „King

James version" vandenBijbel)

..Ezekiel saw de wheel oftime,

Wheel in themiddloof a wheel,

Ev'ry spoke was human kind,

Wheel in de middleof a weel.

Ezekiel saw de wheel, I

'Way up in de middle of I bis

de air I

De big wheel run by faith,

Little wheel run by de grace

of God"

waarvan de twee laatste regels

vi >oi' mij nog steedsduisterzijn.

Makkelijker, vooral voorden

musicus, is de bewuste waar-

deer og van de melodieën, ver-

ondersteld dat men een goede

uitgavevan dezeliederenheeft.

bijv. de twee banden dio James

Weldon Johnson publiceerde

bij ~ïhe Viking Press". Want

lullende edities geven

door hun Brahms-en Strauss-

achtige pianobegeleidingen een totaalfoutenindruk

van de Spirituais. Maar ook de uitgave voor

zang on piano van Johnson heeft haar be-

zwaren, omdat de oorspronkelijke Spirituals af-

wisselend werden voorgedragen door den leider en

de vergadering. Hot koor zong soms unisono, soms

meerstemmig; juist die meerstemmigheid maakt

een belangrijk en wezenlijk onderscheid tuschen

de volkskunst van de Negers en vandie der andere

rassen. Want de Neger heeft een natuurlijken aan-

leg voor harmonie, zooals wij dat kennen bij onze

harmonica-virtuozen langs de straat, die zonder

'eenige theorethische kennis allerlei wijsjes kunnen

spelen, vaak met de origineele harmonieën. In

het voorwoord van zijn uitgave vertelt Johnson

oen jeugdherinnering:hij maakteherhaaldelijkmee

dat een groepje negers luisterde naar oen rasge-

noot, die op zijn gitaar naar nieuwe aceoorden

zocht; vond hij er een, dan riepen deomstanders:

„Hou vast", terwijl zij elkaar lachend op de schou-

ders sloegen. Maar die aanleg voor harmonie gaat

verder: een groepje negers dat wil zingen vormt

van zelf een vierstemmig kwartet, waarbij zij

lang nietaltijd homophoon blijven, maar ook hier

en daar imitaties maken. Kaar deze wezenlijke

eigenschap der Spirituals gemeten zijn dus de

uitgaven van Johnson, de concerten van Roland

Hayes, de gramofoonplaten van Paul Robeson en

Lawrence Brown misleidend, een zwak dat wij

graag dulden om het profetisch werk van deze

publicaties, om het zeldzame genot, geschonken
door deze interpretaties.*) Ik persoonlijk verkies

zelfs de solozettingenboven het koorzingen, zooals

de „Fisk Jubilee Singels en de „Utica Jubilee

Singers" het ons lieten hooren. Het goed harmo-

niseeren van deze liederen is nog moeilijker dan

men oppervlakkig zou denken,omdater melodieën

zijn op nog andere toonreeksen gebouwd dan ons

majeur of mineur; zoo heeft de melodie van

„Weeping Mary" doorloopend een a in het schijn-

bare c klein, een toonreeks die in onze Middel-

eeuwen als Dorisch bekend was.

De Afro-Amerikaansche negermuziek heeft een

geheel eigen karakter duur de kruising van Afri-

kaansche en Westersche muzikaliteit, omdat er de

i igenschappen der resp. rassen: geprononceerde

rhytmiek en melodiek tot een nieuw geheel in zijn
versmolton met behoud van do karakteristieke"

„leading lines", telkens terug kierende zinnen. Er

is echter een wezenlijk onderscheid tusschen de

rhythmen van Spirituals en wereldlijke negermu-

ziek, wat reeds blijkt uit de verschillendelichaams-

bewegingen onder het zingen: do religieuze extase

der negers uit zich in het zwaaien van hoofd en

lichaam, de meer profane gevoelens der wereldsche

muziek blijken uit het klappen met de handen en

het stampen met een der voeten. In geen andere

volkskunst zijn religie en erotiek zoo weinig ver-

smolten als bij de Negers, behalve in hun „shout-

songs", de zangen bij de „ring shout", overblijfsel

van een primitieven Afrikaanschen dans; deze

shout songs zijn echter geen zuivere Spirituals,

hoewel er aan verwant.

Het ontstaan van de Spirituals is op verschil-

lende wijzen hypothetisch verklaard. De meest

waarschijnlijke theorie lijkt mij die van Johnson:

sommige als spontane schepping van een groep, de

meeste echter het werk van begaafde individuen

(wier namen later veigetenwerden),beïnvloeddoor

de aanwezigen op een religieuze samenkomst, waar

zij geïmproviseerd werden, de tekst soms geïnspi-

reerd op een slagzin uit de preek. Niet iedere zang-

leider had ook scheppend talent. Johnsonherinnert

in zijn boek aantwee bekendefigurenuit zijn jeugd,
die typisch zijn voor de twee soorten leiders. Daar

was „moederWhite", een eenvoudigewaschvrouw,

zonder compositorisch of dichterlijk vermogen,

maar met een singuliere g;tw; voor het lelden van

het zingen. Tot haar plichten hoorde ook het „weg-

zingen" van een spraakwatorigen voorganger,

wanneer diens preek of gebed te lang uitvielen,
door het inzetten van een lied. Het andere type

was „singing Johnson", behalve zangleider ook

dichterencomponist; hij trok van de eene gemeente

naar de andere om nieuwe liederenin te studeeren.

Opvallend moet zijn talent zijn geweestom een op

de preek toepasselijk lied te kiezen of te improvi-

seeren.

Langen tijd zijn de Spirituals alleen mondeling

overgeleverd, zoodat er verschillende varianten

van teksten en melodieën ontstonden. Pas na den

burgeroorlog werden schuchtere en onhandige

pogingen gedaande Spirituals te noteeren. Maar de

belangstelling van Amerika en Europa voor deze

liederen werd pas gewekt door de tournees van de

..Fisk Jubilee Singers", die op deze wijze geld bij
elkaar wilden brengen voor hun neger-hoogeschool,

de Fisk University. Gelukkig dat de buitenwereld

de waarde van de Spirituals was gaan beseffen,

want de pionniers der Neger-emancipatie verzetten

zich tegen het zingen van deze liederen, omdat zij

een afkeer hadden van alles wat aan de slavernij

herinnerde, een radicalisme dat al spoedig veran-

derde in trots op zulk een geestelijk bezit.

*) Gramofoonplalen van Eóbeson bij Ilis Mas-

ter'a Voice, van de "Fisk Jubilee Singers" bij
Columbia.

Paul Robeson
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Voor de Paaschvaczntie

van de jongens:

FRED DONDERS

onderde ARABIEREN

door C. F. VAN DAM

met teeken. door IS.

VAN MENS en ELGO

TEN HARMSEN VAN

BEEK

f 2-, gebonden f 2.90
Een kostelijk jongensboek ligt

voor ons, dat wij met eanige

signaleeren omdat helafwijkt van

het gewone genre, zeer vlot ge-

schreven is met veel lantasie en

omdat het zich volkomenbij onzen

tijd aanpast. Wij kunnen zonder

aarzelen ditboek van Fred. Don-

ders aanbevelen. Het draagt een

cachet, dat vele jongensboeken
missen. (Haagsche Crl.)

Dit alleraardigste jongensboek
zal ongetwijfeld gaan behooren

tot een der ~knal-boeken" van

dit seizoen. (Holl. Revue).

Zoo krijgen de jeugdige lezers

aardige kijkjes op het leven der

Arabieren met eenige mooie tee-

keningen. (De Telegraaf).

Dit aardige, romantische jon-
gensboek. (Dagbl. v. Twenlhe).

Vol wetenswaardigheden over

menschen en dingen uit die stre-

ken in Ncord-Afrika. (HetKind).

Een sportboek om van te

smullen. (Ned. Sport).

De illustraties van Is. van

Mens zijn eenvoudig voortreffe-

lijk . (Voorwaarts).

Uitgave VALKHOFF & Co.
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HET
is n ili.jkerhet verband (e zien tusschen

een boek-illustratie van Covarrubias en een

Vfrikaansche rotsteekening, dan tussehen een uit-

voering van de Pisk-Jubilee-singers en het balafon-

conceri in een Goudkust-dorp. Wij zijn reeds

„yin- vertrouwd geraaktmet de gedachte, dat

,1,. Afrikaansche muziek op de Europeesche der

laatste twintig jaren sterk heeft ingewerkt; en

vij konden dit des te gereeder aannemen, omdat

,1c Amerikaansche tusachenkomst, zoowel van de

negers uil Zuid-, Centraal- als N d-Amerika wel

zeer evident was. lit het /uiden kwam de tango,

uit het Midden de Habanera. uit het Noorden de

Etlues in Spiritual. Al deze vormen gaan echter

duidelijk terug lot Afrikaansche origineelen.

Vbt <le literatuur is het al moeilijker nawijsbaar;

doch men behoeft noch bij Paul Morand, noch bij
Iwan Goll stil te staan. Voor een geheelegroep van

Fransche literajten is de „Anthologie nègr'e" van

Cendrars een soort van Bijbel geweest. Apol-

linaire, Fargue, Beverdy, Salmon, Cocteau, Del-

teil, zijn evenzooveel reputaties die heel wat aan

het negrolsme van Cen-

s hebbente danken.

En in literair opzicht
i> de neger-invloed in

Amerika stellig oog veel

iter geweest.
Inzake de beeldende

kunst is datalles echter

minder goed nawijsbaar

icompliceerder. I [et

schijnt dal er in deze

richting bij den nieuwen

i- ecu achterstand,

en in onze oude cull uur

een sterkere weerstand

bestaan heeft en nog

aat. I Cet schijnt ten-

minste. . .
11l Werkelijk-

heid is het misschien
toch wel anders !

k Er is in Afrika een

oude schilderkunst ge-

weest, waarvan de Nu-

bische rotsinscripties,
blijkens de onderzoe-

kingen van Frobenius,

monumenten zijn welke

noguitheipaleorithische

tijdperk dateeren. Van

eenopzettelijke schilder-

kunst — bij de primi-

-11 kan men beter

spreken van een twee-

dimensionale kunst —

i> er eVeUWeI niet Veel

meer over dan de deco-

i ,it ieve begaafdheid der

Bushongo'S Welke lot

uiting komt dooi' hun

zin voor kleur en lijn

in llim Weefsels ell lellelWelk.

liet komt ons voor dat zich, bij denWest-Afri-

kaan vooral, een zonderlinge evolutie heeft vol-

trokken. Terwijl er zoogoedals geenpraehistorische
monumenten van een drie-dimensionale beeldende

kunst zijn aan. te wijzen, hebben wij reeds zeer

oude getuigenissen van een buitengewoon hoog-

staande beeldhouwkunstenplastiek-in-'t-algemeen.

De beroemde bronzen uit, Benin, die merkwaar-

dige overeenkomsten vertoonen met, de beste

Egyptische kunst, dateeren reeds uit de 1 Ide en

Lóde eeuw. terwijl latere vondsten in Yorubaland

een ouderdom doen vermoeden die tot den vóór-

of VToeg-christelijken tijd teruggaat. En er is een

voortgezette Afrikaansche traditie inzake plastiek

aan te wijzen, welke doorloopttot op den huldigen

dag, in Gabon,aan de Guineeschekust.

Wij weten hoe rijk Afrika is aanhout- en ivoor-

sculpturen, hoe ver men het gebracht heeft in

koper-, brons- goud-, en zilver-gieterij naar een

was-model. Niet alleen de zoogenaamde voorva-

derlijke fet iseli-beeldeii en de rituoele (lansnraskiis,

maar veelmeer nog de gewone gebruiksvoorwerpen
als lepels, banken en kommen vertoonen het groote

sculpturale vermogen van deze volkeren. Zij komen

tot resultaten welke slechts uitmeer dan duizend-

jarigetraditieskunnen ontstaan zijn. Niet één heden-

daagsche kenner is nog blind voor hun schoonheid.

Nieuwe en oude negerkunst

door Herman Wachter

Nu is het zonderling te zien.

I herplaMische

genie van denneger heeft doorgewerktbuitenAfri-

ka. Vooreerst bij de negers zelf. Menigeen heeft

verwonderd gestaanbtj het zien vande ornamentiek

der Zuid-Amerikaanscjhe boschnegers, die hun ge-

bruiksvoorwerpen bij voorkeur versieren met geo-

metrische figuren, welke wij slechts terugvinden

inde Afrikaansche weefsels. De eigenlijke sculptuur
is daar, door een geforqeerden teruggangin de cul-

tuur verdrongen, en deze negers ken-den terug

tot bel primaire stadium der Afrikaansche twee-

dimensionaliteit. Ook de overgangssymptomen

treffen wij bij hen aan. Europeesche koperen kop-

spijkers wor-deii in bet ornament evenzoo toegepast
als littcek.-ns in de geometrische ge-

zichts- en buik-tatoeages der boschnegers en Afri-

kanen. Negers zijn eerst en vooral eenstijlvol volk,

bewaren den levensstijl in alles, en ondanks alle

verwording blijft hij latent.

In Centraal- en Noord-Amerika liet het zich

aanzien dat do Afro-Amerikaansche mensch alle

tradities van zijn ras zou kunnen heroveren, be-

halve juist de beeldende. En zie. daar worden wij
plotseling verrast dooi- het ontstellende meester-
scha]) van een Covarrubias. die met alle hulp-
middelen der Euro] sohe techniek juist den ge-
ometrischen zin en de styleeringskunst van den

neger hervindt. En in-hetNoordenvormt zichreeds

een school van. zwarte kunstenaars, wier grootste
taak het nog is, zich te ontwortelen aan het arischi

academisme waarmede zij besmet werden toen zij
zich enkel maar het technische hulpmiddel der

blanken wilden veroveren. En ook hierbegini men

wederominhetprimaire stadium: metde schilder-
kunst.

Nagenoeg al de bedoelde geëmancipeerde negers
zijn schilders en geen teekenaars. De bekendste

onder hen is llenry Tanner. bij wien de specifieke
negerkenmerken in veel geringere mate aanwezig
zijn dan bij jongeren. Dit is ook het geval niet

zwarte schilders als W. Ê. Scott, Braxton, Farrow,
Earlington en LauraWheeler. Metbeeldhouwsters
als Aleta \V arrick Fuller en May lloward Jackson.

Niet het ras bezielde hen nog. maar een soort

van vage internationale aspiratie; wat zij aan

neger-kunst gaven, was experiment, geen zelf-

uiting en zelfdoel.

Eerst een jongere, hedendaagsche groep is in

Amerika tot het ras-besef gekomen, en wendt

ernstige pogingen aan om zich te bevrijden van

-
Ik schadelijk européanisme, en om als negers een

negerkunsi te geven welke de expressie is van de

nieuwe menschen die de vrijgewordanslaven in-het

nieuwe werelddeel werden.

Zij werkten daarbij door <>|> de enkele goede

uitzonderingen in het oeuvre der bovengenoemde

kunstenaars; en onder al deze jongeren, onvast,

tastend en nog beurtelings gelukkig en Ealend, (Mi-

derscheidden zich reeds Arcbibald Motley, Albert

Smith, JohnUrquhart, OttoParrill,SamuelBlount,

en vooral Charles Keene en Aaron Douglas.

Vertroebeld door veel Americanisme, in een

wcreldddeel waar beeldendekunst nog maar slecht

gedijt en de achterstand op dit gebied grooter is

dan op elk ander, is wat zrj brengennogniet van

dien aard dat hun pogen wereldkundig verdientge-
maakt te worden.Maar er ia hoop en groei, en dat

wat wij primitief en antiek in Afrika zagen, zal

"aar renaissance en barok hier in een ander con-

tinent moeten beleven.

In tegenstelling met wat zich afspeelde op mu-

zikaal gebied, heeft de neger-invloed op deEuro-

peesche beeldende kunst zich rechtstreeks uit

Afrika doen gelden, zonder Amerikaansche tus-

schenkomst welke — gelijk wij thans zagen — ook

niet bestaanbaar was. Maar tusschen de muzikale

en de picturale invloedenis erwel eenmerkwaardige

analogie.
I>e negermuziek uit

do music-hall moest

reactie brengen op het

muzikale impressionis-

me van Debussy en zijn

epigonen. Op juist de-

zelfde wijze hebben lu-t

expressionisme der

Afrikaansche plastiek,
haar sterke stylcerings-

dra-ig,haargeomefrische

doorvoering de reactie

moeten voeden welke

volgen moest op de

wanhopige impasse der

impressionisten, en post-

mpressionisten.

Voor deze éónc maal

wowd '1,. })lllt>

\an lul Grieksche clas-

sicisme Ingeroepen, oe-

fenden noch Indie, noch

China, en .Japan eenzoo

si elke bekoring uit als

de maskers en fetisch-

beelden uit Guinea en

Congo. als de bronzen

van Benin en het ivoor

der Noord-west-kust.

Wie kan zich de

I rte van hel cubisme

denken z< mder het Afri-

kaansche prototype?
Wie de eeiste metamor-

fosen van I'icasso zon-

der de zwarte maskers?

Kouault en Mambour,

Slevogi en Pechstein,
Gadell en Wells en Tot-

ter om maar .enkele willekeurige namen te n

men, hebben hier hun groote inspiratie gevon-

den. En dat nog de inspiratie-bron niet is uit-

geput, getuigt Chirico en menig stijl-verwant,

getuigen Man- en Archipenko.
Deze neger-invloed zou grondig te onderzoeken

zijn. zooals dat thans voor de muziek geschiedt.
Men zou hier wellicht tot nog verrassender re-

sultaten komen. Om van de literatuur maarte

zwijgen. Een later geslacht dal al deze invloeden

naarhun juiste waaide zal weten te schatten, omdat

het ook de gevolgen daarvan duidelijk zal kunnen

zien. spreekt Wellicht over de eerste helft van de

L'UMe eeuw als over ..het tijdperk der zwarte in-

vasie in de Europeesche kunst". Een noodwendige

bevruchting metprimitievekrachten, nade uiterste

uitputting van den wereldoorlog.

Gelukkig het, geslacht dat niet. gelijk wij. de

embryo's, maar de volgroeide producten van dit

proces zal zien en bewonderen.

POLROGER&C-E
LE CHAMPAGNE enVOGUE

JAGER-GERLINGS HAARLEM
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Fransche Boeken

door J. Tielrooy

Philippe Soupault, Le grand homme, roman,

Parijs, Kra, 1929.

De vorm is hier het eerste wat opvalt: het zijn
korte zinnen zonder sieraad; vlug en voortvarend

jagen ze ekaar op tot ln-f einde. De werkwoorden

staan in het praesens: dat geelt si uwing te meer en

iets rechtstreeks-aanschouwelijks.
De vorm — en de keus der voorbeelden. Ik

gebruik het woord met opzet en bedoel er mee:

de voorbeelden waaraan de karakters gedemon-

streerd worden.Hier ziet men denParijschen groot-
industrieel in zijn arbeidskamer, daar in eennacht-

kroeg. Hier een negerzanger uit Amerika op een

vanzijn concerten; ginds in zijn dagelijksche doen.

Ziedaar de vrouw vanden groot-industrieel, als een

koele „dame" in haar eetzaal; maar is ze hier niet

met den neger alleen, hem bijna willoos overge-

leverd? Op het eind overwint ze haar neiging:
tenslotte is haar daadkrachtige man haar toch het

naaste. Met voorbeelden weer is dit begrijpelijk

gemaakt.Het geheelheeft iets van images d'Epinal,

beter: van een houtsnedenboek door Frans Mase-

reel. Getoond wordt wat de schrijver het meest

veelzeggende, het essentiéele achtte; het andere

kan de lezer zich denken. Demonstratie metbeelden

-— welgekozen beelden.

Daarom nog geen betoog. Betoog eischt een

anderenstijl, meer nuance in woorden,meer goh ing
i n zinnen, meer formuleering van verband. Betoog

verdraagtniet dit eenhjnig naast-elkander. Soupault

heeft alleen enkele menschen willen toonen: een

grOf li:

voelig (een opmerkelijke creatie); en tusschen die

beide mannen een vrouw, (lok enkele feiten heeft

hij willen toonen: dat grootheid in het dadenleven

veroverd, grootheid in kunst, daarentegenom niet

verkregen wordt; dat Europa in ieder opzicht bij
Amerika dreigt achter te raken: dat Europa's
zaak intusschen nog niet verloren is.

Voorkeur geeft Soupault niet te kennen, noch

voor menschen, noch voor werelddeelen. Of

('lande gelijk had bij den fabrikant te blijven, of

Amerika het winnen zal. of dit te betreuren zou

zijn vraagt hij zich misschien wel af, maar vraagt

hij tevens. . . . ons af. Hij verhaalt slechts, zij het

met vuur. Hij is alleen de psychologische, sociolo-

gische realist, ofschoon niet onbewogen. Hij insi-

nueert zelfs geen conclusie.

Zijn opzet bracht het niet mee en zijn stijl even-

min. Men weet niet wat primair bij hem was, de

inhoud of de vorm, zoo zeer zijn ze een eenheid,

waarschijnlijk geen van beide. Aldus ontstaat het

goede in de kunst. De 32-jarige Philippe Soupault,

een der instigators indertijd van het surrealisme,

thans auteur van dezen roman, is een kunstenaar,

die aandacht verdient. Hij tenminste is oorspron-

kelijk.

Eindelijk is Monsieur Teste van Valéry in een

goedkoope uitgaaf algemeen verkrijgbaar gesteld

(N.R.F., 9 fr.). Behalve de zoo lang gtheimzinnig-

berbemd gebleven S.iiré avec M Teste, zijn in

hetzelfde deeltje afgedrukt: Lettre dun ami,
Lettre do Madame Emilie Teste en Extraits du

Log-book de M. Teste. Om aangaande Paul

Valéry niet in herhalingen te vervallen, verwijs
ik naar mijn Stern-artikel van April 1920. iater

herdrukt in Fransche litt. van onze dagen. De

wens zeer uit-

!' verschillende

, .o-even.

De wildernis overwonnen..

De eenzameEuropeesche radio-

grafiet op N. was zoo menschen-

se/niw geworden dat hij moest

worden overgeplaatst uuur ien

drukkere omgeving.

(Dagblad/berichtj.

Daar woonde cm eenzame man op een eiland

temidden van palmen en zeewind en zon.

Zijn stem luid hij zelf in geen maanden beluistert/,

want hij was duur alleen, i/i zijn functie gekluisterd

run chef-en-bezetting van 't draadloos station....

Hij hoorde duur klanken van heinde en verre,

en 's nachts, uls het maanlicht de palmen bescheen,
en het koor der insecten weerklonk in het ronde,
dan hoorde hij ook de Savoy-band te Londen,

en het vroolijk gedoe van het bal daaromheen.. . .

Dun hoorde hij menschen in allerlei tulen

verhalen run alles wat ginds was gebeurd.

Hij hoorde een speech, een applaus en concerb

Zijn geest zwierf in vroolijke, roezige verten,

maar zijn lijf bleefalleenenzijnjas was gesclieurd...

Zijn baard had hij al in geen maanden geschoren,

en een boord droeg hij nooit in dat heete klimaat.

Hij zul uit een kom met zn ha/uien le schransen,

maar bij de muziek van liet Londensche dansen

bewoog hij zijn voet zonder sok op de maat.
. . .

De wildernis werd door techniek overwonnen.

De eenzame luistert bij 'swerelds festijn....
Maar eindelijk kun hij de stilte der dagen,
de eeuwige zang run de zee niet meer dragen,

. . . .en alles le hooren. . . . en nergens le zijn. .. .

MELIS STOKE
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aaaa arcnl <v

mf
a

i$

wanneer er nog geen Maggi's .Aromabij ge-

daan is. - Niet alleen soepen -ook sausen,

groenten, saladen, eiergerechten e. a. winnen

aan smakelijkheid door een kleine toevoe-

ging Maggi's ,/lroma.

Maggi's ,/lroma brengt de gerechten op

dat hoogtepunt van smakelijkheid, waarop

ze naar "nog meer" smaken.
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Wit-Amerikaan contra Zwart-Amerikaan

ENNEhoe zit datnou met die negers enben

je dikwijls in narlem geweest in die Neger

cabarets waar ze zoo mooi dansen enne dit enne

dat...." en om de waarheid te zeggen weet ik er

niets van, want ik ben nooit in Harlem geweest
tenzij ik er door heen reed, zooals ik ook wel eens

door Tilburg gereden ben zonder de minste lust

te hebben er even uit te stappenen ik zal u zeggen

hoe dat komt. Ik geloof niet aan dat schoone

sprookje van alle menschen mekaars broeders en

hoe wij allen mekaar lief moeten hebben gelijk
broeders.

Het lot van den neger, den slaaf, eermaal op

den dierbaren grondvanAmerika aangekomen,was

niet gelukkig. De enkele slaven uitgekozen om in de

keuken en in het salon dienst te doen hadden

het naar omstandigheden vrij goed. De plantage-
slaaf echter kon er op rekenen (als hij had kunnen

rekenen wat hem natuurlijk niet geleerd werd)
binnen de vijf of zes jaar dood te zijn. Had hij een

goede meester dan kon hij zoo eenigszins als een

getrouwd man leven. Maar ging zijn bezitter

faillietdan werden zijnkinderen imder

zijn neus weg aan anderenverkocht.

i fad hij een slechte meester dan wem"

hij gebruikt om zooveel mogelijk
zwarte kinderen te verwekken die

dan gelijk kalveren of varkens uit

een vee-fokkerij aan de meestbiedon-

den verkocht werden. ToenEngeland

oindelijk een einde maakte aan de

import van Afrikaansche arbeids-

krachten werd met die menschenfok-

kerij op groote schaal begonnen. En

het was do diepe afkeer van een

dergelijk monstrueuze instelling, die

het Noorden ertoe bewoog om den

burger-oorlog te aanvaarden en een

einde te maken aan een onhoudbaar

schandaal dat men van de voorva-

deren geërfdhad endatnog veel erger

was dan de afgrijselijkste epidemie
van pest of loprozy.

En daar zat men nu met die erfenis en wist

niet wat er mee te doen. De slaaf, plotseling tot

meester gemaakt als een gevolg van de wet,

waarbij aan do vroegere rebellen het stemrecht

ontnomen werd totdat zij de eed van trouw op de

Constitutie gezworen hadden, gedroegen zich

zooals wildo beesten, die men plotseling uit de

kooi bevrijdt, zich steeds en le. allen tijde zullen

gedragen. Zij stelden een schrikbewind in zooals

Broeder Bolshevik datnog kort geleden tegenover

zijn vroegere Heer en Meester gedaan heeft.

Om genoegen te vinden in „wraak" hoeft men

heusch niet te kunnen lozen en schrijven. En die

georganiseerdewraak die do zuidelijke staten veel

meer nog ruineerde dan de vier jaren van burger-

oorlog dit gedaanhaddenbracht op zijn beurt weer

de „wraak" van de wit-menschen te voorschijn.
Totdat er oenonzuivere toestanduit geboren werd

van wanhopig wederzijdsch wantrouwen en een

wederzijdschen haat, die nooit geheel uitgestorven
is. En onderwijl stierf de wit-monsch, die in het

heete klimaatniet werken kon. langzamerhand uit

en ondortusschen vermenigvuldigdezich de zwarte-

man op ontstellende wijze en dat bracht de wit-

mensch in zijn angst en wanhoop er weer- toe om

zich door Torquemadasche wreedheid te wreken

voor elke aantastingvanzijnprestige als wit-mensch

enhet bracht de zwarten ertoe den witten buurman,

nog iets meer te verachten dan vroeger en ziedaar

door

Dr. Hendrik van Loon

het verheffend tableau, wairtoe de wijsheid van

de va leren ons gebracht had.

Wil men sentimenteelo stukjes lezen over de

smeltende negermelodiën. over de typische neger-

melodiën (die voor het grootste deel door een be-

minnelijken en dronken zanger van Duitsche'af-

komst gecomponeerdzijn) en over deneger-dansen

(die door witte impressario's in mekaar gezet

worden) en over de mammy-songs (die het werk

zijn van een half dozijn zonen van fatsoenlijke

New-Yorksche rabbi's) dan kan men balen van

dergelijke literatuur vinden.

.Men kan naar Harlem of naai- Parijs gaan en er

ueger-cabarets zien die even echt zijn als de

Zeeuwsche volksdansen in Zeeuwsen costuum ge-

gegeven door eerzame Goessche jongelingen on

joffers voor de extra gelegenheid als Reinland-

sche Boeren en Boerinnetjes vermomd. Men heeft

pas de ziel van den Neger ontdekt en zal dat nog
wel eënigen tijd doorgaan daar zeer veel zin ennog

veel meer onzin over te schrijven. Men sleept
Alexander Dumas er met de kroesharen. bij en

een Russischen schrijver (was het Gogol of wie

dan ook? Ik ben het vergeten en het interesseert

mij ook niet bijster zoolang de man maar goed
schroef) om te bewijzen dat de Neger een genie is

en men ontvangt Josephine Baker met hot Wil-

helmus (toonzetting van MarnixvanSt. Aldegonde)
om van de liefde en bewondering die men voor het

onderdrukte ras voelt in het publiek getuigenis
af te leggen. Maar daarmeeraakt men toch eigen-
lijk niet aan do kern van het probleem. Er zullen

altijd wel enkele schrandere negers zijn en lang-
zamerhand zal men ook wel mannen van weten-

schap en literatuur on zaken-bekwaamheid onder

hen gaan vinden. Maar het meorendeel zal ter

wille van de boterhamin de warme streken moeten

blijven, zal een bestaan moeten vinden op het land

en hoe dit probleem ooit op te lossen zal zijn. weet

ik niet. Zooals ik echter reeds zei, volgens mijn
bescheiden opvatting, behoort hot even als de

..onvolwaardige werkkracht" of het „proletarische
huishouden niet de veertien kinderen" tot de on-

oplosbare vraagstukken.

Voorloopig werkt de welgezinde~Amerikaan die

niet door de dwaasheden van den modernen

amateur-anthropoloog uit de school van Lothrop

Stoddard over stuur gebracht is of die nietdoorgaat

zijn opvattingen omtrent de voortreffelijke nood-

zakelijkheid vande Slavernij uit het Oude Verbond

te visschen, voorloopig werkt het rationeele deel

van Amerika er voor dat zwartenwit mekaar zullen

respekteeren, mekaar de vrijheid zullen geven om

de eigen zaligheid op eigen manier uit tewerken en

naast mekaar maar niet met mekaar zullen leven.

Dat klinkt heel verschrikkelijk in die Hollandsche

ooren, die nooit in een wagon vol negers gereisd
hebben of inde buurt van een neger-wijk hebben

moeten wonen. Niet omdat een dergelijk stads-

deel niet zindelijk zouzijn zooals menallichtmeent.

In de groote Amerikaansche steden zijn de neger-

buurten oneindig veel zindelijker en

beter onderhouden dau de Italiaan-

binri-i '■>!' •m >na->" 11. | eens
'•*

spreken over den Chettorominel van

de Joodsche nederzettingen, waar

alles op straat gesmeten wordtalsof

men thuis in Jerusalom of Warschau

was. Maar het is do andere mentali-

teit van een ras, dat door duizende

eeuwen van een andere omgeving èn

ontwikkeling toch heel. heel Ver van

ons is komen af te staan. Ik zeg ex-

presselijk niet dat het eenlagere men-

taliteit is. Ib-t is alleen maar een an-

dere mentaliteitenwij kunnen mekaar

het beste begrijpen en waardeeren,

wanneer we naast mekaar wonen en

niet wanneer wij kunstmatig er ons

toe dwingen rnèt mekaar te gaan

huizen.

In deze richting zal danook, ver-

moed ik, de verdere ontwikkeling

van het probleem plaats hebbon.

En in het zuiden zal de neger gedeeltelijk de

witte menschen verdrijven en verplaatsen, omdat

hij in het, klimaat gedijt en de witmensch er onder

te gronde gaat.

nr Maar voor het overige zal hot sukkelen blijven,

tenzij de natuur er wat op bedenkt, zooals zij reeds

dikwijls gedaan heeft. Dat zijn dan natuurlijk
hardhandsche remediën. Juist omdat zij zoo na-

tuurlijk zijn.
Wat ik hier schrijf is misschien nietwat g.

wacht had. Daar is toch de poëzie van deberoemde

vegerziel enz. enz.

Geliefde lezer, ga eens een Spaansche sigaren-
fabriek bekijken on vertel mij dan eens wat gij

nog van Carmen denkt.

Ü BRANDBLUSSCHER

m , HOLLANDIA"
& SPANJAARD*CS
| FABRIEK ESPANA

||i| UTRECHT
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Ebenhezer ziet de nieuwe

mensch

door Albert Heiman

HET eerst trok hij mijn aandacht

toenik nog een kleinejongenwas,

onrdat hij een groote teen miste. De

jongens noemden hem daarom Kofi

Negentien, maar later, toen ik hem

zelf sprak, hoorde ik zijn echte naam:

Ebenhezer Burlington Macdonald.

Ebenhezer was hij gedoopt toen

hij lidmaat werd van de Vrije Evan-

gelische Kerk; de beide andere namen

waren die van zijn vroegere meesters,
want hij had de slaventijd nog gekend,

en wist zich nog heel goedteherinneren

dat hij eigendom geweest was. Hij
behield met hun namen ook een ver-

zwegen enblijmoedig ontzag voor zijn

vroegere meesters. Toen we goede
vriendenwerden, ginghij zelfs zoover

te beweren dat ik geparenteerdmoest

zijn met de Burlingtons.
De vriendschap tusschen ons heeft

altijd iets kinderlijks gehad.Hij werkte

langs de weg, en ik stond met een vies

bundeltje schoolboeken onder de arm

in stomme verbazing te kijken naar

de afwezigheid van die eene teen.

Toen ik opzag waren Ebenhezer's

bruin-beloopen oogen op mij ge-

vestigd. Nu wordt hij kwaad, dacht

ik. Maar zijn lippenkrulden uiteen, en

lietende lach vanzijn helwittetanden

vrij. Dan stak hij de spade in de grond

ging wijdbeensch staan, stak als een

danser zijn rechterhand uit met ge-

spreide vingers, en dan zijn linker,

terwijl hij zei: vijf en nog vijf. En

stampend met zijn rechtervoet en

met zijn linl vijf en vier.... is

de kleine blanke dat

i-d ?

\\ ij lachten samen luidop ,tot ik

vroeg: Maar hoe komt het van die

eene teen?

Ebenhezer ging zitten op de zand-

hoop die hij juist gemaakt had, on

begon een van zijn duizenden ver-

halen. Hij was in 't bosch op jacht ge-

gaan naar armadillen die je roosteren

kunt in hun eigen pantser. Het is

geen moeilijke jacht, maar elke arma-

dil leeft in zijn hol tezamen met een

slang, als man en vrouw. Als je het

eene dier gevangen hebt, word je

achtervolgd door het andere. Hij had

niet aan de slang gedacht, had plot-

seling do doodclijke beet te pakken in

zijn groote teen. Hij wist dat slechts

één middel hem nog redden kon, en

sneed zichzelf die teen af.

„Ik heb hem in mijn zak gestopt en

meegenomen", zei Ebenhezer, „en

ik heb er een middel van gemaakt

tegen slangenbeet. Tegenwoordig loo-

pen ze weg als ze mij zien of ruiken."

Zoo begon onze kennismaking.

Eens werd het zwarte knaapje ziek.

en stierf na enkele dagon. Ma Cora,

in het donkerblauw gekleed zat nu

een avond lang te schreien in

hoek, en de twee dochters, Thisbé en

Mariposa, spraken alleen fluisterend

met elkaar, of spelden halfluid blad

na bladzij, met hun zwarte, bleekge-

topte vingers bij het moeilijk woord.

Ebenhezer rookte uit een steenen

pijpje en zon op al zijn godsdienst.

Halve spreuken ontsnapten hein:

Wien de Heer lief heeft.
. ~

en na vijf
minuten zwijgen weer een ander:

Bewaart uw ziel en na een poos

weer: Niet mijn wil Heer. . .

1 lij zei dat, zonder acht te slaan op

mijn aanwezigheid, en zonder dat een

van de anderen opzag of slechts

schijnbaar naar hem luisterde. Tot

op* een avond Ma Cora uit zichzelve

opstond en zei: Een mansneger is

toch een onbehouwen iemand. Heb

je geen hart Ebenhezer om het wit-

manskind hier avond aan avond te

laten komen, en te doenalsof je sterf-

huis houdt?

„Ik ken geen verhalen meer", zei

Ebenhezer. Maar de vrouw sprak

energiek: „Kom tot jezelve, neger".
En met een hoogestem, die toch even

beefde, begonzij het oude lied:

Ik toefdelange jaren, totdat de wagen

kwam

die zoete wiege-wagen, dieallen mede-

nam.

Mijn vader enmijn moeder,mijn zuster

en mijn kind,

mijn broeders en mijn magen, en

reeds zoo menig vrind".

Maar wat wist ik er destijds van?

Ik herinner mij alleen de schittering

van zijn oogen. wanneer hij vertelde

van de „Spaansche bok" die hij als

eenjongen van mijn jaren in het Bin-

nenhof kroeg toegediend voor een

diefstal die „de kleine Heer", het

zoontje van zijn eigenaar, begaanhad.

Een enkele maal was er interruptie,
zooals bij het verhaal van de neger die

met eenhaak aan een van zijn ribben

werd opgehangen om een brutaliteit.

„Schei toch uit", riep zijn vrouw van-

uit het keukentje, met een gekreun

van walging. „Ik weet nietwat voor

plezier je erin hebt om witmans-

kinderen met zulke smeerlapperij

lastig te vallen!"

Ebenhezer draaide grappigmet zijn

oogen, gaf mij een knipoog en zei

toen waardig: „Ma Cora, zeg geen

smeerlapperij. Staan dergelijke ver-

halen dan niet in het woord Gods?''

Ma Cora antwoordde slechts met een

smak-geluid dat het duidelijkste blijk

van haar tijdelijke verachting was.

Maar Ebenhezer liet niet af, en riep

zijn oudste dochter. „Zoek hot ver-

haal van Jesabel en Achab, en lees het

voor. De slaventijd was kinderspel;

maar dit.
.
."

Doch als een tweede Jesabel ver-

scheen Ma Cora nu zelf ten tooneelo

en zei: „Hoor toch eens Ebenhezer.
. .

De soep is klaar." Kn het heilig boek

bleef ongeopend.

Toen wij elkaar reeds vaak ge-

sproken hadden, gingik eens met hem

mee naarhuis. Hij had daar eendikke.

goedmoedige vrouw, iets lichter van

kleur dan hij: de oudere menschen

noemen deze soort „rooienegerinnen".
]I ij had ook een klein jochie en twee

dochters, die iets ouder waren danik.

„Ze zijn al op de Katochisatie, zei hij,

en ze leeren al de Bijbel lezen."

Op dat oogenblik interesseerde het

mij matig, onwas het mij alleen maar

om Ebenhezer's griezelverhalen te

doen. En hij spaarde ze mij niet. Nu

eens waren het verschrikkelijke jacht-

avonturen, dan weer drastische scènes

uit de martyrologie van al die hon-

derden plantageslaven; losse episoden

uit het zwartboek van een arische

overheersching.

SajiHKlSßl T7r gaat geen
week voorbij of

KB&jlgWßfib *—' dan is het de room die

•]|K bedorven is, dan de melk. dan

£gi is het vleesch niet meer te

jSS MfaB S 9 vertrouwen; nu is het dit, dan

>B7»S §fefi»9 weer dat. En vaak wordt zulks

Bk geconstateerd op de meest

' ongelegen momenten. Maar

[— || verwondert gij U daarover?

. I
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Voedingsmiddelen die niet in

! I een constante, droge tempera-

Rr'-urjM ,!
' I '-'J worden, moeten, het eene wat

I I '"
vlugger dan het andere, be-

:\ I _."_ ','a I J derven. Waarom zoudt gij dan

i BPfVT I nog langer met die voortdurende

f PLJ*i3j I iQSïJ moeilijkheden blijven kampen?
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De oude tijd

Het was een hard en helder lied,

waarvan de weemoed uitgesponnen
scheen over zoovele intervallen, waar

de stem van bevend-hooge tonen naar

een doffe diepte dook, en daal ge-

wiegd werd door het zachtjes op en

neer gaan van Ma Cora's hoofd, en

door een licht bewegen van Eben-

hezer's vingers. Hij zong niet mee,

maar toen 't refrein kwam: „Wagen,

wagen, zoete wagen", en nok de beide

meisjes het koraal, driestemmig nu,

teneinde zongen, bewoog zijn gansche
bovenlijf en mik zijo handen; als een

vrefemde, priesterlijke dans op 't trage
rhytme van zn moeizaam wegge-

slikto snikken, was dit bewegen.
En nu eerst werd het mij te mach-

tig, werd ik bang voor sterven en

x ■ menschenleed dat ik nog nietbe-

greep. Op 't stille pad hoorde ik in

de verte nog, hoe moeder Cora's

scherpe stem een tweede lied begon.

— „Wat zal het schoon zijn, wat je
allemaal daar zien zult in het blan-

kenland" sprak Ebenhezer.
—„Nou!"zei hetjongetjevantwaalf.

„Er zijn auto's, groote treinen, vlieg-
machines. En heele hooge huizen

waarin wel honderd menschenkunnen

wonen."

— „Zorg dat je niet verdwaalt",

•antwoordde Ebenhezer. „Het moet er

wel ontzaglijk prachtig zijn. Maar ik

zou toch bang zijn om het mee te

maken.'

— ~Ik ben niet bang. oom Eben-

hezer".

— „Een witmanskind behoeft niet

bang te zijn. Al ben je hier geboren,

ginder ga je alles leeren, en je zal als

een groote gentleman terugkomen. Ik

hoop het, en misschien zal ik het nog

beleven".

— „Misschien. Ik zal je schrijven
boe het gaat."

— „Natuurlijk zal je schrijven. En

vergeet dan niet mij te vertellen wie

je vrienden zijn, en of je daar mis-

schien ook 's avonds bij eenoude man

gaat zitten om te luisteren naar zijn

gepraat. En als dat zoo is. zorg dan

dat je Ebenhezer niei vergeet. De

heer geleide je op aljewegen, tnaasahl"

Het was de eerste keer dat hij mij

„massah" noemde. Een vrije neger

noemt een kind geen meester meer;

maar op het oogenblik van afscheid

voelde hij misschien hoezeer het kind

zijn hart bemeesterd had, en dacht

hij aan het later, als zijn vriendje

dandy-achtig en vereuropeaniseeerd

terug zou komen, en op gemelijke
toon zou zeggen: Ebenhezer, haalmijn
wandelstok.

Een blikken trommel gaf hij mij
als afscheidsgift. Er lagen vruchten

in en confituren door Ma Cora zelf

gemaakt; ook een nieuwe catapult

gelijk aan die welke Ebenhezer vroe-

ger reeds voor mij gemaakt had. En

op de bodem een papiertje dat hij
Thisbé had laten schrijven: Gelijk
David overwin den Goliath en alle

Philistijnen.
— „Je mag het briefje eerst lezen als

je op de boot bent", zei de oude neger.

Maar toen ik het daar las, kon ik

zijn koninklijke wensch nog niet be-

grijpen.

Bijna twintig was ik, toen ik weer

terugkwam uit Europa. Er was veel

veranderd in het land, en veel voor

Ebenhezer. Ma Cora was gestorven
als een vrome ziel, en hijzelf had een

kort grijs baardje, en liep nu meestal

met een stok. De oudste dochter,

Thisbé, was getrouwd met een plan-

tageneger die rubber tapte in het

bosch, en diezoo nu en dan ook goud

zocht, als er weer een nieuwe mijn

ontdekt was. De andere, Mariposa,

diendebij mijn oom, en was een mooie

jonge vrouw geworden.
Toen ik Ebenhezer terugzag, heb

ik hem het eerste weer herkend aan

zijn ontbrekende groote teen. Hij was

zeer vriendelijk, maar spoedig zag ik

toch, hoe of 't vertrouwen was ver-

dwenen dat alleen een kind genieten

kan
-

Geen enkele geschiedenis heeft

hij mij meer verteld; hij klaagde

Else Berg

slechts over zijn schoonzoon: „'t Is

een neger zonder maar 'n cent geloof:

hij leeftgelijk een wild diermaanden

lang in 't bosch. En als hij in de stad

komt, verkwist hij al zijn geld in

twee drie dagen. Als Thisbé niet uit

wasschen ging, kon ze niet leven".

Dit huwelijk zat hem dwars. Steeds

als ik hem ontmoette begon hij weer

opnieuw daarover. En enkel Mariposa,

die des avonds naar hem toe ging,
scheen zijn troost. Van haar vernam

ik later, hoe de teen van Ebenhezer

door geen slangenbeet verloren

was, maar doordat zijn vroegere

heer hem eens „per ongeluk" in

haast geraakt had met eenscherp-

gepunte wandelstok.

Hij heeft het niet ontkend toen

ik hem naar de waarheidvroeg,

maarzei alleen, dat al de jonge negers

tegenwoordig niet meer wisten wat

ze moesten zeggen en wat zwijgen.

Vroeger in zijn slaventijd waren de

negers beter gemanierd.
— „Maar Ebenhezer, zei ik, kijk

eens naar je dochter. Ze draagt

schoenen, draagt op feesten zelfs een

hoed; ze leest de bijbel voor, hoeft op

landskantoren niet alleen een kruis

te zetten als haar naam. Is dat dan

ge3n vooruitgang?''
— „Ik tel het voor een niets, mijn

massah", antwoordde de oude man.

„Hoekan eengeleerdeblankeals gij zijt
het tellen? Met de eerste de beste

neger gaan ze mee en maken kinderen,

en denken niet om godsdienst of

om kinderplicht. Hun moeder droeg

een doek, heeft nooit een schoen ge-

had; ge hebt haar zelf gekend als

kleine heer. . . Was ze niet braaf en

beter dan het zwarte vrouwvolk van

vandaag?"

Een andere maalhoordeik nog juist
de laatste woorden die zijn

Tgetrouwde

Mulattin

De nieuwe tijd

dochter mee naar huis kreeg: „Zeg

aan die nieuwe neger die je man is.

dat hij zich als een blanke kan ge-

dragen zooveel hij wil, hij blijft niets

anders dan een slaaf die weggevlucht

is in de bosschen en die in de grond

naar goud wroet als een miereneter.

Zeg hem dat zijn breek en jas en

bruine schoenen hem nog niet ver-

schillen laten van eenaap, zoolangals

hij zonder een godsdienst leeft, zijn

geld verbrast, en met zijn zatte

vrienden door de stad in auto's

rijdt."

Nog stond de oude Ebenhezer met

zijn opgehevenhanden als een zwarte

Jeremias voor zijn zwangerzware

dochter, — de profeet van een ver-

dwenen ras, —
toen hij mij zag en

boos naar binnen ging.
De schoonzoon ontmoette ik nog

dienzelfden dag. Hij had twee gouden

ringen aan zn vingers en een ringetje
in 't oor; hij zwaaidemet een wandel-

stok en dopte sierlijk toen ik bij hem

was. Toch liet hij mij weer even aan

de oude Ebenhezer denken, toen ik

zag dat hij geen sokken droeg. En

op mijn vraag hoe 't met de zijnen

ging, gaf hij ten antwoord: „Thisbé
moet bevallen deze week, en de oude

man is nog niet dood. Ik heb de vorige
maand zesenveertig gram goud ge-

vonden, en weet u reeds dat Mariposa
de concubine is van een blanke amb-

tenaar?"

Ik gaf hem een sigaar, en uit de

diepte van zijn linnen vestjeszak
werd na de geparfumeerde zakdoek

zoowaar een gouden sigaretten-aan-

steker voor den dag gehaald.

— „Zoo heb je in 't bosch tenminste

nog wat luxe", zei ik. Maar de nieuwe

neger lachte om mijn ironie en sprak:

„Geen auto's en geen bars. Het is een

negerland daarginder, sir. Als de re-

geering maar wat meer beleid had."

Ik denk dat Thisbé's zoon over een

jaar of tien zijn vaders advocaat zal

zijn; in ieder opzicht. Als de oude

Ebenhezer reeds voorgoed vergeten

is.
. .

G.J-DE KONINGS ZOON

Keizersgracht 447,

Opgericht Ao. 1739

GASFORNUIZEN.
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TELEFOON

door Cel 2

— Spreek ik met het cabaret „de

GemarionneerdoHaring"?

— Ja, ja, het danspaleis op den

Schiedamschen Dijk, precies !

— Ik zou graag den Engelschen

admiraal, die het trektouw aan de

buitendeur bedient, eventjes ge-

sproken hebben

— Ja, ik bedoel den kleinzoon van

den Vorst van Dahomey

— Is u daar, Al Johnson?

— Wil u met van die namaak-

negers niets te doen hebben?

— Dus echte negers zijn al even

zeldzaam als echte blanken?

— Zelfsin hetAmsterdamsche Huis

op het Plein? Of was dat namaak?j

— Geen blanke zoo blank of er is

nog een neger-vlekje aan? Is dat

werkelijk een spreekwoord daar bij u

in de buurt?

— Gezien de voorkeur van een

massa blanke vrouwen voor het

gekleurde ras, verbaast mij dat heele-

maal niet..

— Heelemaal niet minderwaardig.

Waarom eigenlijk? Een kwestie van

opperhuid, meer niet.

—En bovendien... wacht u

, -ut dat moet ik op mijn

gemak verwerken. I' beweert, dus
....

— Dat het do neger is die Europa

gered heeft in den wereldoorlog?

— Dus u houdt vol dat de Ge-

allieerdenhet zonder deSenegambiërs

en de Congoleezen en de Goud- en

Ivoor-kusters niet zouden klaar ge-

speeld hebben tegen de Duitschers en

dus....

— Dus zonder denneger zou op dit

oogenblik, Duitschland aan het Ka-

naal zitten, met andere woorden:

zouden België en Nederland Duitsch

zijn l

— Zonder twijfel een interessante

neger-meening. En wat er nog aan

Latijnsche beschaving in deze landen

over is, hebbenwij dus enkel en alleen

aan het optreden van den neger te

danken die, met het mes tusschen zijn

tanden, naar de eerste linie sloop om

daar den vijand....

— Geen woord van waar?

— Niets dan praatjes die de sol-

daten onder elkaar vertelden om de

schrik er aan den overkant in te

houden?

— Maar het is wel waar, nietwaar,

dat de neger steeds naar de meest

bedreigde punten werd gezonden en

maar zien moest hoe hij er vandaan

kwam?

— Ja, ja, dan geef ik het grif toe.

Dan zouden wij nu in de paradepas

marcheeren en dat wij nog onafhan-

kelijk zijn, danken wij, u, o zwarte

broeder I Heb dank en uw poot!
Gauw, wantik hoor madameu roepen.

Broeder Cham, tot den volgenden

laatsten oorlog 1 En red ons danmaar

opnieuwI

Natuurlijk bij Zeil inga!!

Als ge straks gaat kampeeren
Zeilinga heeft tenten, lampen, kooktoestellen, vlaggen;

Zeilinga heeft letterlijk alles!

Als ge iets noodig hebt voor Uw boot

Zeilinga heeft zeilen, touwen, blokken, haken, stootkussens, boeien;

Zeilinga heeft elk artikel, welk ook, in voorraad!

Onze nieuwe geïllustreerde catalogus, ....

die alles vermeldt, is een practisch bezit. Schrijft ons, of telefoneert

ons even; U ontvangt dien catalogus dan gratis en franco.

ZEILINGA
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Nee, ouwejongen, genot en

levensvreugde bovenal!

Het leven is heusch te kort, om je op je

dagelijksche genoegens nog te laten beknib-

belen. Een verrukkelijk sigaartje en dan niet

te vergeten mijn kopje troost. Heerlijk,

hoor! Ik geniet er echt van.
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Neger-Muziekinstrumenten

door Constant van Wessem

EEN
klein museum zou men de

verzameling neger-instrumenten

kunnen noemen, die op onze afbeel-

ding bijeen staat en die uit de ver-

schilh-ndste streken van Afrika is

samengebracht.

In het, midden troont, groot en

symbolisch, de trom.

Symbolisch voor de negermuziek;
want Afrika is het land van de trom-

men. Men vindt ze in alle verscheiden-

heid en in alle afmetingen, van de

reuzentrom van Dahomej (een soort

houten gong) tot de kleine vertikaal

gehouden danstrom, mei een klopper

of met de hand geslagen. Samen-

gedromd in den nacht, bij wassenden

maan, gaat de gebeele volksstam.

verdiept in een ritueel, zich aan trom-

geweld te buiten, het z.g. tam-tam

(niet te vei warren met het gelijk-

namige kleine slaginstrument in ons

hedendaagsch orkest). De trom is in

Afrika de koning der slaginstrumenten
zooals het slaginstrument daarkoning

der instrumenten is. Een negervorst,

die aan zijn hofhouding niet een

leger vantrom-musici beeft verbonden

is niet hoog in aanzien. Maar ook

Muziekinstrumenten.

Boven: 2 dansgordels en een enkelband van vezel nul pitten; ivoren hoorn.

Rechts: zgn. negerpiano. Op de tafel: -1 tokkeUnstrumenten: zgn. harpen, een

ivoren hoorn, een handtrommel en een rammelaar.

(Collectie J. Aalderink).

andere slaginstrumenten zijn zeer in

trek. Naast de trom is het meest

verspreide slaginstrument bij de ne-

gers in Afrika de balafo of marimba,

een soort primitieve xylophoon, ge-

slagen op afgestemde houten plankjes
met een holle kalebas als klankkast.

De groote plaats, die de slaginstru-

menten bij de neger-muziek inneemt,

is begrijpelijk uit de geaardheid der

negei-muziek. die in de eerste plaats

een rythmische muziek is. waarbij het

gebeele gebruik en de klankontwikke-

ling der gebruikte inst ruinenl ell op

rythmische uitdrukking gericht is.

liet karakter van het rythme is

vooral van dynamischen aard: ter

begeleiding van tien dans, hetzij bij
den dans niet erotischen achtergrond,

bij krijgsdans of bij maskerdans.

Talloos zijn daarbij de middelen tot

onderstreeping of versterking van het

i-\ Ihme: ijzeren of houten bellen,dans-

ratels uit boomvruchten. uitgeholde
kalebassen, gevuld met steentjes of

stukjes metaal, die aan de enkels

worden bevestigd, en de dansgordels

en draagbandenuit snoeren schelpen,

metaal en halve notenschalen, die

Neger-band

(Teekening door Kristians Tonny)

Op onze afbeelding vindt men drie

soorten snareninstrumenten. Ia den

linkerhoek staat een wambi, een soort

guitaaruit den Congo, met een houten

klankkast, waarin vijf spanhouten

zijn gestoken. Van hun uiteinde loopt

een snaar van plantenvezel over den

klankkast gespannen en deze snaar

wordt door sterker ombuigen van dit

uiteinde langer of korter gemaakt.

Tegen de trom aan staat een z.g.

jejilawa of bobre, meestal een instru-

ment met slechts één snaar van raffia

(hier met meer). De vibratie van den

toon wordt geregeld door verplaatsing
van een ring, aan een halve kalebas

bevestigd. Deze ring glijdt langs een

houten boog. Men plaatst bij het

bespelen de houten boog rechtop en

drukt de kalebas tegen denborst.

De beide harpen verraden door hun

Egyptischen vorm hun afkomst uit

het Nijldal.

eveneens onder het dansen worden

gedragen (zie links boven op onze

afbeelding).

De ontwikkeling van de neger-

muziek is een rythmische polyphonie

en zelfs de brokstukken melodie, die

onze ooren er in onderscheiden, blijven

melodische rythmiek, rythmische tee-

kening. De neger voelt ook geen be-

hoefte aan een uitgesproken melodie,

voor hom zingt het i-ythme reeds. Het

gezang bij den dans bepaalt zich dan

ook in het algemeen tot schreeuwen,

het slaken van kreten. Alleen in die

streken, die meer met de blanken in

aanrakingkomen, vindt men iets meer

melodische ontwikkeling, die recht

geeft van een liedmelodiete spreken.

Maar zelfs de piano, waar deze in de

koloniën in Afrika (b.v. Madagascar)

bij negers ingang heeft weten te

vinden, verwerft er al een de waar-

deeringvan een slaginstrument (zooals

in onze jazzband !)

Het kleine instrument, dat op onze

afbeelding in den rechterhoek hangt,

is de zanza, een soort kleine „piano"

met een houten klankbodem, waarop

staafjes van ijzer, ongelijk van lengte,

zijn bevestigd, doch met het eene

uiteinde naar boven omgebogen. Op

dit uiteindeslaat men met de vingers.

Om de trilkracht van het geluidte

varieeren of te vergrooten zitten

om de staafjes een of meer ver-

schuifbare kraaltjes.

Op de slaginstrumenten volgen

in de liefdeder negers voormuziek

de blaasinstrumenten: do signaal-
hoorns uit olifantstand, de krrjgs-

,,trompetten' uit antilopenhoornof

hout. die alleen maar één toon

kunnen voortbrengen,en defluiten

met meer toongaten, van been-

schelp enbamboe.

Dan komen de snareninstru-

menten. De primitiefste zijn die,

welke,zooals devalika hun „snaren"
van eenbamboebast losschillen en

waaronder om ze te spannen vier-

kante stukjes hout worden ge-

schoven.

Met zijn tokkelinstrumenten,

zij worden met de vingers bespeeld,
de neger kont de strijkstok vrijwel
niet (menmoet weer uitzondering
maken voor die streken, die

nadrukkelijker met do blanke

beschaving zijn in aanraking ge-

komen).
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HET HAMPTON GEMENGD NEGERKOOR

dat thans een Europeeache tournee maakt en in begin Mei uitvoeringen in Nederland -ut geven

Ik hou van je om je bruine kleur

Om de ronde-donkerte van je borst.

Ik hou van de droeve breuk in je stem

en de schaduw als wegwaarts je blik verdwaalt.

Van een oude en lang vergeten vorstin

bleef iets in de aarzeling van je tred.

En iets van een lang-geboeidc slavin

snikt na in het rhythme van je gepraat.

Klein bruin meisje, geboren voor leeds kameraad,
luwaar wat je hebt van ecu koningin,

vergeet dat je ooit een slavin bent geweest

en wend naar het Noodlot je lachend gelaat!

(Vertaling A. H.) 3

door G. B. Bennett

AAN EEN DONKER MEISJE

A nigger night,
A nigger joy,
A little Yellow

Bastard boy.

-

Nol ever.

Nigger» ain't my broihvr !

The Southern night is full of stars.

Great big yellow stars.

O, sweet as earth,
Dusk dark bodies

(live sweet birth

To little bastard yellow boys.

Gil on back there i» the night,

You ain't white.

The bright stars scatter everywhere

Pinewood scent in the evening air.

A nigger night,
A nigger joy.

/ am your «m, white man i

A little yellow bastard boy.

I am your son, white man .'

Georgia dusk

And the turpentine woods.

One of the pillars of thetemplefeil.

The moonovertheturpentini'woods.

The Southern night
Full of stars.

Oreat big yellow stars.

Juicy bodies

Of nigger wenches

Blue black

Against black fences.

O, you little bastard boy,
What's a body but a toy?

The scent of pine wood strings the

soft night air.

Whai's the body of yourmother?

Silver moonlight everywhere.

What's the body of your motheri

Sharp pine scent intheeveningnir.

by Langston Hughes
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EB bestaan lieden, die de sport van genoeg

belang vinden, om er een studie van te maken.

Dezulken hebben de menschheid verblijd met ver-

gelijkende beschouwingen over sport-aanleg bij

verschillende rassen en volken. Gelijk immer bij

hen die wetenschappelijke beschouwingen publi-

ceeren doen zich meeningsverschillen voor, maar

in groote lijnen is men het toch wel eens. En dan

mag men het wel als vaststaand beschouwen, dat

hetonjuist is, om op het terrein van den sportieven

aanleg te generaliseeren. Het ras met den meesten

aanleg voor individueele sport zal dienzelfden

aanleg niet demonstreeren voor combinatie-spelen
en hetjVolk, dat zich onderscheidt

in takken van sport, die vooral

behendigheid eischen, zal allicht

niet uitblinken in andere takken

van sport, die in hoofdzaak op

kracht gebaseerd zijn.

De neger heeftongetwijfeld een

grooten,sporttevenaanleg, die zich

speciaal in de individueele'sporten
openbaart. Deze aanleg is niet

zoozeer eenkenmerk van het ras

als collectiviteit/fmaar veeleer van

den enkeling, die uitblinker is.

De beste neger is beter dan de

beste blanke.

Lu zijn aard zijn er eigenschappen, die hem ge-

schikt maken voor sportieve virtuositeit. Zijn tot

sluwheid wordende slimheid heeft 'in meer dan

één geval bijgedragen tot zijn succes. In sporten
bij welke sluwheid een rol kan spelen — we denken

aan sommige posities m .' n

l-.'ksring — heeft de neger zich bij herhaling doen

kennen als een matador, die hét spel wist te winnen

door zijn temperant op het goede oogenblik te

beheerschen, de situatie nuchter te doorschouwen

in met een volkomen beredeneerde visie op de

zwakke steen zijns tegenstanders met geraffi-
neerde sluwheid het moment suprème te kiezen

en zijn zegepraal te behalen.

Zoo heeft Major Taylor, de beroemde neger-

sprinter, die zijn grootste triomfen in de eerste

tien jaren van deze eeuw vierde, zich menigmaal
op het juiste oogenblik ontdaan van den „blanke
ballast" door, geleid door zijn sluwheid, precies
op tijd, geen seconde te vroeg, maar ook geen

seconde te laat, het oogenblik te kiezen voor zijn
spurt. Ja, een merkwaardig heerschap, die maar

koppig volhield om nooit op Zondag te starten,
Welke aanbiedingen hij ook kreeg. Men kon hem

De Neger en de Sport

door H. A. Meerurn Terwogt

krijgen voor groote bedragen, maar dan moest

men den wedstrijd maar op Vrijdag vaststellen.

dat had hij het liefst. Een wondere malancholicus

met mysterieijse bijgeloovijAeidjes.

r De neger-boksers zijn toch eigenlijk in de historie

van de bokssport aan de spits geweest. Ze zijn
dan ook begaafd;maar het i? wel heel jammer, dat

de beroemdsten onder hen niet mochten bogen op

een reputatie van sportieve fairheid. Hun omkoop-

De voetballer Andrade

en te dansen met hun dochterals ware zijn huid

even blank als die van mijn geachte lezers, blijft

een figuurop zichzelf naast den enormen' Johnson,
dienmen totop denhuidigei dag nog zijn wande-

lingetje in Broadway kan zi n

maken.

Siki, gehuwd met een Rtft-

terdamsch meisje, is triest

zijn eind gekomen, vermoeid

in een achterbuurt van Parijs.
Stuk voor stuk waren /.ij

groot en stuk voor stuk waren

zij beter dan de uitblinkersvan

andere rassen in de bokssport.

De cricketer Constantine, die

voor West-Indië speelt, is als

cricketer allround,want zoowel

met de bat alsmet den bal di et

hij wonderen. Hij is de lieve-

ling van het publiek, omdat

hij aan de wicketals batsman

een aantrekkelijk spel weet te

spelen. Hij verstaat dekunst —

en dat is juist wat het publiek

zoo bekoort — van „to go for

the bowling" (wie hier een

goede Nederlandsche uit-

drukking voor weet steke zijn

vinger maar op).

De populairste negersportman voor een Neder-

landsen publiek is ongetwijfeld Andrade, de half-

back van Uruguay, die zoowel bij de Olympische
Spelen in Parijs als bij die in Amsterdam uitblinker

was in de ploegen van louter voetbalsterren, die

dan ook beslag legden op het Olympisch kam-

pioenschap.
Andrade speelde het combinatiespel zoo merk-

waardig goed, omdat zijn superieurekwaliteiten

van individueel voetballer prominent waren.

Hij was vol temperament,maar wie hem aan het

spelen zag merkte daarvan niets; hij maakte den

indruk van een ijzige automaat, die mechanisch te

werk ging, geen stap te veel deed, geen energie

verspilde aan onnoodige bewegingen en die maar

rustig zijn werk verrichtte met kinderlijke vroom-

heid, stil geloovend aan het succes van zijn ploeg.
Hij is pianostemmer in Montevideo, deze bal-

artist van eersten rang. In Parijs heb ik hem

baarheidwas nog al
eens oorzaak

van een waardeloos gevecht in

het oog van den goedensportman.

Godfrey is op het oogenblik de

beste neArbokser, dien we heb-

ben. De namen Jackson, John-

son. Siki. Nam Mac Vea,
ford en .Tor. Janette wekken her-

inneringen aan zeer- bijzondere

sportprestaties, die deze kleur-

lingen in den ring hebben ge-

leverd.

De merkwaardige Jackson, de

gentleman-1 ikser, diehet zelfs tot

in de saloi s van de Londensche

Society bracht, om zich daar te

vermaken met badineerend gekeu-
vel met Lord of So-and-so

De bokser Johnson

ontmoet op een ochtend op een van de Seine-

bruggen; hij hing over de leuningen tuurde in het

water.

Ik probeerde wat uit hem te krijgen over

zijn sport en over het succes van zijn ploeg, maar

de kleine visehjes in deSeine, die hij zag zwemmen,

vond hij belangrijker; hij vond Parijs heelemaal

niet mooi. Europa niet prettig en het eenige waar

hij naar verlangde was naar zijn piano's in Mon-

tevideo.

Zou lief dan heuse 1-

waar

zijn, dat de allergrootste uit-

blinkers op welk get-:ed dan

ook, zich dikwijls van hun

eigen glorie niet bewust zijn ?

De negerin-sportvrouw is

er ook nog. Ik zou mezelf

niet zijn, als ik haar negeerde,
maar ze is schaarsch, zóó

schaarsch, dat alleen Jose-

phine Baker mij in den geest
komt. En nu zie ik al pro-

testen van kunstzinnige lezers

en dito collega's dat de be-

koorlijke Josephine toch geen

sport „brengt"—om met den

conferencieruit de bioscoop te

spreken — maarkunst, Kunst

met een hoofdletter, zoodat
ik van haar moet afblijven,

hetgeen ik om meer dan één

reden betreur. Maar niettemin

Josephine aanvaarde van

dezen eenvoudigen sport-

schrijver, dat haar kunst, en

nu voor mijn part metlouter

hoofdletters, een sportief ele-

ment omvat, dat mejuffrouw Baker tot de beste

sportwoman maakt van haar ras.

De danseres Josephine Baker
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Teekening voor „de Groene
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gekomen, danweet ikhel ?iic(. En u.-ii

kan een mensen toch een vreemde

dingen meemaken zonder dat liij In-t

wil. Herinnert u zich in <lc
.... hm.. .

de Nes, dat daar een gelegenheid was

met een neger als portier? Ik ben er

tweemaal met den inwendigen zen-

deling geweest die er naar toe moest,
zei hij, om er den neger te bekeeren

en te winnen voor het blank geloof

maar ik voor mij, nu ik er goed oyer

na denk, geloof dat hij er vooi heel

watanders kwam, nou.... die zwarte

vent keek mij den eersten keer, dat Ik

er kwam, zoo raar aan dat ik er den

heelen nacht niet van heb kunnen

slapen. Ik moet zeggen dat hel een

knap manspersoon was en als hij niet

zwart geweest was, zou er niets aan

hem gemankeerd hebben en dien

nacht zag ik hem als maar \imi-

me en hij keek zoo vreemd dat ik

het licht heb aangestoken omdat ik

zoo bang was en Kootje werd wakker
— zij sliep bij me op de kanier — en

ik moest haar vertellen wat het was

entoen begonzij fee vertellen van haar

..Zwarte Jager", hoe die haar eenmaal

had nagezeten in het bosch en toen

lietzij er heelzachtjes opvolgen: „zoo

heel erg zwart was hij toch eigenlijk
niet en als ik hem goed bekeken 11. I>.

leek hij erg veel op „Bolle Bert'", die

altijd een oogje op me had maar,

eigenlijk gezegd, nooit goed durfde.

En daarom, Aal, zei ze, als je mij

vraagt, geloof ik dat je dien inwen-

digen zendeling veel minder kunt

vertrouwen dan zoon neger, die alle-

maal wat kinderlijks overzich hebben.

Alleen, je moet oppassen dat ze ni.f

afgeven, net als bij „KleineMina..."

door V. E. van Uytvanck

ZOU het mogelijk zijn, vroeg de

vorige week de redactie mij in

een beleefd briefje, dat wij in ons

volgend nummer, dat een Neger-
nummer zijn zal, een artikel opnamen

datzou kunnen luiden: „Alida Zeven-

boom en de Negers?" Ik ben er van

geschrikt of geschrokken — meneer

Charivarius zal wel zeggen wat het

zijn moet — want ik heb altijd een

hekel gehad aan negers. Een mensch

is niet voor niets zwart en het is niet

zonder bedoeling als wij zeggen dat

iemand is „zwart" gemaakt. Een

mensch moet blank zijn en als je een

andere huidskleur hebt, dan deugt
het niet. Dat zeg ik en dat is mij van

kind af bijgebracht. Waarom werd ik

als kind met „Zwarte Piet" gedreigd
als ik stout was? Waaromhad Kootje.
met wie ik bij mevrouw zaliger zeven

jaar gediend heb, het altijd over „De
zwarte Jager" enbeefde zij nog als zij
over hem sprak? En heeft u „Kleine

Wat zij daarmeebedoelde, weet ik

niet zoo precies want Kootje was een

tikje aan den lichtzinnigen kant en

zij is later ook getrouwd met een erg

bruit-

iet mui.--

beetje in d< ... ...,i den „Zwarte

Jager" is gebleven. Maar om op dien

neger neer te komen — dentweeden

keer dat ik met den zendeling naar die

inrichting toe ging, keek hij nog erger

en, drie dagen later, kwam ik hem

tegen op straat en sprak hij mij aan.

Ik dacht dat ik door den grond zou

zakken want ik zag, dat iedereen die

ons zag, giegeldeen hij had toch zulke

lieve manieren en zoon mooie stem

en wat hij allemaaltegen me zei, weet

ik niet goed maar het moet wel

aardig zijn geweest want anders zou

ik hemwelgetracteerd hebbenen toen

ik dienzelfdenavond uitging, stond hij

waarachtig op den hoek van de

Spiegelstraat te wachten en omdat in

die dagen de verlichting nog niet zoo

goed was als nu, heb ik een grachtje

met hemom gewandeld. In het donker

zijn alle katten grauw en licht een

neger op. Waar een mensch uit mede-

lijden al niet toekomt want ik bedacht

dat hij toch ook afstamde van een

zoonvan Noach, net als wij, endaarom

liet ik mij overhalen met hem een

glaasje bier te gaan drinken in een

cafótje op den Buitensingel, waar je

toen nog achter een groot groen

gordijn in het donker zat en ik deed

dit met opzet om zijn kleur niet te

zien.... nee, zwart is zwart en is geen

blank, daar blijf ik bij. Maai of dat

onschuldige glaasje bier dat ik met

eenneger in het donkerdronk, genoeg

is om er boven te zetten: „Alida Ze-

venboom en de Negers" denk ik niet.

Kootje had gelijk: je moet altijd

oppassen dat zij niet afgeven....

Neger-plastiek

De Negers en Ik
DOOR

Alida Zevenboom

Mina" gekend, van deBeu-

lingsluis? Die is eenmaal, op

een avond, van een neger zoo

geschrokken dat haaroudste

erg veelop zoon zwartje lijkt

en haar man was zoo rossig
als een Hoogeveensche turf-

schipper I Als daar geen kwa-

de machten bij te pas zijn
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De negers in ons huiselijk

verkeer

door Melis Stoke

Eene oppervlakkige aanraking in

danslokalen, bars en variëteiten-

theaterskan daaraanniets veranderen.

Oppervlakkige lieden die wij zijn

blijven wij ons blind-staren op de

zwarte opperhuid zonder door te

dringentot de waarden die daarachter

liggen. Alle moderneneger-litteratuur

heden om bijkomstig belang, is het

begrijpelijk dat bij deze menschen,
die gaarne om diepere kwaliteiten

srewaardeerd willen worden, een wre-

velige gemoeds-stemming is ontstaan.

— Stel U voor — schrijft mij een

kennis uit Haiti — dat wij de blanken

eens met gelijke munt gingen terug-
betalen .. .. ? Denk er u eens in hoe

gij het vindenzoudt indien wij in onze

advertenties afbeeldingen opnamen

van uw wit-bleek, vaak goor uiterlijk

ter aanbevelingvan muurkalk, linnen,
verduurzaamdemelk en bleekpoeder?

De gevolgen zouden niet te overzien

zijn. De Duitschers zouden protestee-
ren en voor de zooveelste maal vast-

stellen dat zij Schiller en Goethe

hebben voortgebracht, de Franschen

zouden wijzen op Molière, alle ko-

ningen die ze vermoord hebben en

alle ministers die ze hebben laten

vallen, de Engelschen zouden scher-

men met Shakespeare en hun fokvee

ende Hollanderszouden wijzen op den

tachtigjarigen oorlog en de droogma-

king van de Zuiderzee, kortom ieder

volk zou het accent, dat onze reclame

leggen zou op het onbeduidenduiter-

lijk aanstonds overstemmen met het

argument der innerlijke kwaliteiten.

Zooals.het thans is, voedt gij de jeugd

op in de overtuiging dat een neger

zwart is, een inzicht dat zoo eenzijdig

en oppervlakkig is — hoewel niet

dat zij Schiller en Goethe

ZIJ die beweren dat de bevrijding

der Amerikaansche neger-

slaven inderdaaden op afdoende wijze

het zwarte ras gebracht heeft op de

jdaats die het verdient in te nemen

zijn optimisten. Zonder voor een

zwartkijker te willen doorgaan en

zonder dat ik onze betrekkingen tot

de Vereenigde Staten van Noord

Amerika in gevaar wil brengen door

onbezonnen bemoeiienismet derzelver

inwendige aangelegenheden,maak ik

mij tot tolk van vele negers wanneer

ik vaststel dat wij nog steeds in

gebreke zijn gebleven ze op te nemen

in ons huiselijk verkeer.

Eene oppervlakkige aanraking

gi . fcoi ~. urn n .v..

Alles wat maar eenigszins zijn waarde

ontleent aan zwartheid wordt bij het

publiek geïntroduceerd door middel

van afbeeldingenwaarop negers voor-

komen: kachelglans, schoensmeer,

zoute drop, wenkbrauwen-kool en

rouw-artikelen, kortom alles wat

zwart is of behoort te zijn. Het zou de

moeite waard zijn eens na te rekenen

hoe groot de winsten zijn die de fabri-

kanten van deze artikelen ontleenen

aan het toevallig feit van de huid-

pigmenteering van een bevriend ras.

Erzijn er zelfsdie aan de tegenstelling

van dezen huidstoestand met de wes-

tersche, reclameleuzen ontleenenvoor

weer andere artikelen die meer in het

bijzonder tot ontkleuren, blanketten

of reinigen moeten dienen, zooals

vlekkenwaters, toiletbenoodigdheden

en haarwaschmiddelen.

Onder deze omstandigheden en

gezienhet sollenmet den neger, alleen

en uitsluitend op grond van uiterlijk-

ongegrond — dat het bestendigen er

van niet in overeenstemming is met

de eischen te stellenaan eene weten-

schappelijke opvoeding. Vraag het

kleinste kind in Holland: wat is een

neger? En het zal antwoorden: een

zwarte man, een zwart knechtje van

een bekend philantroop uit de R. K.

wereld, een muzikant, een liedjes-

zanger etc. En nu vraag ik u in

gemoedeof gij ons daarmeerecht doet.

Uit ervaring weet ik welk een keel

men ten uwent opzet wanneer een

vreemdeling het waagt te veronder-

stellen dat een Hollander iemand is

met een wijdenbroek en klompen aan.

Zoodra zooiets beweert wordt legt ge

een van uw blufferige en lang-

ge een kleinzielige en belachelijke

superioriteitswaan. Laat ik nu eer-

lijk zijn, en u ook eens verklappen

wat wij, onder ons, van u zeggen,

geen hartelijke belangstelling

belastingen. Ze stuurden soldaten

vooruit en lieten kooplieden volgen....

Wij hebben daarvan geleerd. Het

moet juist andersom..
..

Onze scharen die straks de wereld

zullen besturen worden voorafgegaan

door muzikanten. En zooals de ratten

van Hameln dansten naar het pijpen

van den beroemden vanger, zoo zijt

gij lieden al goed op weg, om stuip-

trekkend en zingend uw ondergang

tegemoet te gaan....

Maar dat is nog een ver toekomst-

beeld. En het behoeft nimmer tot

verwezenlijking te komen wanneer ge

tijdig van uwe dwalingen mocht

dradige brochures over betref-

fende Rembrandt, de fabrie-

ken van Philips, Frans Hals,

de eierenmarkt te Barneveld,

de Noordzeebadplaatsen, de

beurs van Berlage, Ned. Indië

en Mengelberg....

Worden wij ooit in staat ge-

steld tot demonstraties van

iets anders dan onze uiterlijke

eigenaardigheden.. .. ?

O, zeker, er is een strooming
in uwe letterkunde die -zich

meer speciaal richt op de in-

timiteiten van ons liefdesleven,

maar onder deze nieuwsgierig-

heid kan ik geen hartelijke

belangstelling ontdekken.

Wij vormen dus om zoo te

zeggen een decor voor u, en

aan de tegenstelling van ons

uiterlijk en het uwe ontleent

echter onder de uitdrukkelijke

toevoeging dat hieromtrent, uit eene

discretie die wij van uw kant helaas

nimmer hebben mogen ontdekken,

nooit een woord uitlekt in onze

publicaties of openbare redevoeringen.

Welnu: wij vinden u afschuwelijk.

Uwe fletse, bleeke gezichten, dunne

lippen, sluike haren en was-achtige

grijp- en loop-extremiteiten boezemen

ons een heftigen weerzin in. Uwe

slappe immitatie van onze muzikale

scheppingen en de wijze waarop ge

uw stijve lichamen poogt te wringen

naarhet voorbeeldvan onze danskunst

wekken onze lachlust op.

— Nu weet ge meteen iets van de

tactiek onzer wereld-verovering. Tot

dusverre hebben alle wereldverove-

raars gefaald. Ze kwamen met mid-

delen van geweld en onderdrukking.

Ze bouwden vestingen en hieven

terugkeeren, door den neger een

eervoller plaats in uwe belangstelling

m te ruimen. En aangezien elk op-

voedingssysteem zich richt op een

komende generatie, moet u met de

kinderen beginnen, door bijvoorbeeld

op 5 December a.s. een zwarten

cm zwQrU SinUrMaas

Sinterklaas te laten optreden, gediend
door een wit knechtjf ....

Hier is de Kachel! I ! Wt
een vulkachel, C^jjllWp^-^^

U kent toch het nieuwe systeem

CENTRALE VERWARMING.
~

„iijij
Zoo niet, vraagt nog heden onze brochures
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,Adverfeerf

in de Groene^

Dat is een zin dien ge

dikwijls leest.

daarom juist in

DE GROENE ?

Omdat DE GROENE in

hetgeheelc landgelezen wordt

doorhetbestepubliek — door

hefpubick dat iets te besteden

heeft. De adverteerderbehoeft

niet ie betalen voor een ver-

spreiding, waarmee hij hon-

derdduizenden bereikt, die

juist niet tof hef koopkrach-

tige publiek behooren, maar

hef betaalt hem om in

dit blad te adverteeren. dat

hem direct in contact

brengt met hef publiek dat

hij zoekt.

EERSTE RANGS HOTELS
(in Alphabetische Volgorde),

: MODERNE jM j
I DASSEN JHI [i
| in beschaafde P

[ exclusieve des» lÉJfJßlllslÉ^

il Alleen betrouw*
H

| RUIME KEUZE ij

■ti y

JH KOMNGSPUüN I AMSrtIiTJAM J

•ij f]

LANDGOED BIRKHOVEN
BIJ AMERSFOORT

HOTEL PENSION-RESTAURANT

100 H.A. BOSCH.

Bergen- Pension Het Huis „De Haemstede"
—~~~"

TELEFOON 10.

Ruim gerielelijk huis. Groote slaapkamers met balcon en
stroomend koud en warm water. Centrale Verwarming.

Heerlijk voorjaarsverblijT.

HOTEL „PABST"
DORPSPLEIN - - - DOORN

Geheele jaar geopend. — Prima keuken. — Groote lommerrijke Tul».
Elec. licht. Part. Tel. Cel. No. 123.

Eigenaar: J. DE RICHEMONT.

VHERTOGENBOSCH

ORANJE HOTEL HOTEL CENTRAL
Familie-Huis Café-Restaurant
Telefoon 755 Telefoon 200

GEBR. RADEMAKER

Wanpninnpn - hotel restaurant „de
WayClimyCn . WAGENINGSCHEBERG"teI33.

Stroomend koud en warm water. Rijn-terras.

IHO T E L „DE KAP"

WARNSVELD (bij Zutphen)
In 1929 geheel verbouwd K. en W. Stroomend water. Centrale

verwarming. Prachtige ligging. Garage Benzinepomp.

Aanbevelend H. O. BREUKINK

WiiLaan 7ica BAI

Stroomend koud- en warm water op alle kamers. |BOEKEN EN PRENTEN

op elk gebied a contant tekoop
gevraagd. Wij leveren oude,
nieuwe enuitverkochte boeken

spoedig en bill.jk. Vraagt vak-

catalogi. H. BERKELOUW,
Beëedigd Makelaar, Pompen-
burgsingel 25b, Rotterdam.
Telefoon 13071.

7anHifnnrt< hotel d'orange(Tel. i)
Z.dnUVOUII, HOTEL DRIEHUIZEN (Tel. 11)

Stroomend koud- en warm water op alle kamers.

3
PARK HOTEL, het maest moderne Hotel

**H ,»*'« in Spiez. Pension van af frs. 12—. Privé bad

(Zwitserland), frs. 4.—.

wrokÊ °p onze Kunstafdeelin 9i
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BfjViin ii,. , i i&.
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„.
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j k BORDEAUX /

AMSTERDAM

PRINSENGRACHT 676 — Tel. 30424

HERMAN WREESMANN

WIJNHANDELAAR

Zo ° juist

T GRONINGER

VOLKSVERHALEN

VOOR 'T MERENDEEL

VERZAMELD DOOR

E. J. HUIZENGA-ONNEKES

BEWERKT DOOR

K. TER LAAN

MET 54 FOTO'S VAN
F- G. KNOL

Mw. Huizenoa heeft haar tochten
uitgestrekt naar alle oorden van
de provincie Groningen en overal
vertellers gevonden, die haar een
schat van verhalen wisten te ver-

tellen. De verzameling is bewerkt
en gerangschikt door K. ter Laan
en verlucht met tal van er bij
passende foto's, vervaaidigd door
F. O. Knol.

PRIJS, GEB. F 3,90

UITGAVE VAN

J.B.WOLTERS

GRONINGEN, DEN HAAG

ht"papier wordt /\ f+ ik rnDUPV A MCTCDn AM Rotterdam—groningek
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J-Q P\ Weet Ual wat U hem geven zult? Hier is een

3 goede tip: koop een kistje „Antonio's".

Natuurlijk is hij een man van smaak - anders

zou niJ w man niel z *J n "en ..Antonio" is zijn

m&Èr liefste merk of wordt het dan stellig.

#4 N VJ IV \J / de matador der Nederlandsche sigaren


	Title section
	fJÏ Ut/|V. 'WT' "~ ' ---'■ \. Pie Groene Amslerdammer <fa»c_yWeekblad voor- Nederland�����
	N E GER-N UMMER
	MENSCHWORDING
	Albert Schweitzer en zijn negers
	Kunst en Kunstnijverheid der Negers
	Een Strijdvers
	Nieuwe Uitgaven
	De Negers van O'Neill door Henrik Scholte
	BM6IC
	DE NEGERS IN ONZE WEST
	Weeping Mary
	De nieuwe Negertaai
	ROEM
	Actueel Neger-tooneel te Londen
	NIGGER
	/, T 0 0
	NEGER-BAL
	Indrukken uit Zwart-Amerika
	DE KUNST DER NEGERS
	HET SCHILDEREN NAAR NEGERS
	lets over zwarte schrijvers
	PROBLEMEN
	Nieuwe electrische opnamen van Nederlandsche Kunstenaars
	SPIRITUALS
	Nieuwe en oude negerkunst
	Fransche Boeken door J. Tielrooy
	De wildernis overwonnen..
	Wit-Amerikaan contra Zwart-Amerikaan
	Ebenhezer ziet de nieuwe mensch
	TELEFOON
	Neger-Muziekinstrumenten
	Chapter
	MULATTO
	AAN EEN DONKER MEISJE
	De Neger en de Sport
	Teekening voor „de Groene Amsterdammer"
	De Negers en Ik
	De negers in ons huiselijk verkeer

