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Een opdracht, op korte termijn een summary te leveren voor een voordracht, die 
men over vijf maanden houden moet, grenst aan het onmenselijke. Uiteraard aan
vaardt men hem met de nodige reserves en in de illusie, daaraan in die vijf maanden 
nog wel iets te kunnen doen. Dat 'iets' blijkt dan achteraf vrij weinig, waardoor de 
'reserves' bepaald niet zijn verminderd. Het onderwerp behoort trouwens toch 
reeds tot die verschijnselen, die men moeilijker in zijn greep krijgt, naarmate men 
zich er langer mee bezig houdt1. 
Daartoe draagt nog bij, dat de term 'imperialisme' in de loop der jaren zo belast 

en geladen is geraakt, dat hij nauwelijks voor wetenschappelijk onderzoek en dis
cussie bruikbaar is. Er is veel waars in de klacht van een scherp analyticus en ken
ner der materie, W. K. Hancock, dat de hele notie 'imperialisme' een pseudocon-
ceptie is, die begint met alles duidelijk te maken, maar eindigt met alles te vertroe
belen. Het is volgens hem een 'woord voor analfabeten in de sociale wetenschap
pen'. Het wordt 'zo arrogant en grillig gebruikt, dat het bepaald een belemmering 
voor het denken is geworden'. Kortom: 'imperialisme is geen woord voor geleer
den. De emotionele echo's die het oproept zijn te heftig en te tegenstrijdig'2. Daarin 
zit veel waars, maar gelukkig ook wel enige overdrijving. Trouwens: ook die ver
werping is misschien te emotioneel geladen om geheel uit wetenschappelijke be
zorgdheid voort te komen. 

Eenzelfde argwaan komt boven, als een ander Brits historicus, G. Kitson Clark, 
aan het eind van een scherpzinnig essay over 'Imperialism'3 de raad geeft, woorden 
als 'imperialisme', 'kolonialisme', 'exploitatie' en dergelijke maar uit te bannen. 
Het zijn volgens hem, naar een beeld van John Ruskin, 'masked words', dat wil 
zeggen 'woorden met een sterke emotionele kracht, maar dubbelzinnige betekenis 
of überhaupt geen betekenis, waarachter de mensen hun vooroordelen verbergen en 
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