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Resumé  

Vreemde lichamen: een onderzoek naar het lichaam als categorie voor sociale classificatie in 

geselecteerde Deense literaire en wetenschappelijke teksten uit de 20ste eeuw. 

 

Met voorbeelden uit de Deense literatuur en verscheidene maatschappelijke debatten wordt 

in de introductie geïllustreerd hoe beelden van “de ander” tot uitdrukking komen in de 20ste  

eeuw. De voorbeelden laten zien hoe het lichaam in diverse contexten en door de tijd heen 

een indicator is geweest om menselijke oorsprong, identiteit en culturele verbondenheid te 

verbeelden en te verankeren. Deze belichaming van “de ander” lijkt vaak zo evident, dat er 

weinig aandacht wordt besteed aan de oorsprong van dergelijke manieren van indelen. De 

doelstelling van dit proefschrift is om na te gaan met welke classificatieconcepten de functie 

van het lichaam als medium en taxonomie voor de belichaming van “de ander” gelegitimeerd 

is. 

Hoofdstuk 2 bevat een theoretische benadering van de functie van het lichaam als een 

sociale en culturele taxonomie. Het geeft aan hoe het lichaam te beschouwen is als een 

sociaal lichaam, dat een "eigen-lichaam" omvat – wat verwijst naar het fysieke en essentiële 

lichaam – en een "geconstrueerd lichaam" – dat verwijst naar de ideologische en sociale 

omgeving die invloed uitoefent op het "eigen-lichaam". Vanwege het essentiële karakter kan 

het sociale lichaam beschouwd worden als een ontologisch nulpunt en als het geprefereerde 

medium voor communicatie tussen mensen. Door de sociale dimensie wordt het lichaam 

beïnvloed door uiteenlopende ideeën en ideologieën en op de manier is het lichaam 

tegelijkertijd ontvanger als ook afzender in de communicatie tussen mensen onderling. 

Een vergelijkbaar thema werd bestudeerd door de socioloog Erving Goffman in zijn 

onderzoek naar de percepties en interpretaties van lichamelijke handicaps. Goffman stelde 

vast dat een handicap of stigma ontstaat wanneer individuen – of groepen individuen – met 

mensen in contact komen die niet overeenkomen met de binnen de gemeenschap 

gehanteerde sociale en fysische parameters van normaliteit. Binnen deze parameters wordt 

het lichaam een betekenisdrager (of teken) waarmee een persoon een bepaalde identiteit 

krijgt toegemeten. Deze functie bevat vaak een discrepantie tussen de "virtuele" identiteit, die 

verwijst naar de identiteit die aan de afwijkende persoon door zijn omgeving wordt gegeven, 

en de “echte” identiteit waarmee het individu zich wenst te identificeren. Volgens Goffman zal 

deze discrepantie, deze ambigue toestaand, meestal een nadeel voor het afwijkende individu 

of groep zijn. Tevens is het een algemene regel dat het niveau van stigmatisering samengaat 

met de mate van zichtbaarheid van het stigma. 
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De sociale parameters van normaliteit staan ook een centraal in het onderzoek naar 

percepties van zuiverheid van de antropologe Mary Douglas. Volgens Douglas bestaat er in 

veel samenlevingen een sterke tendens om de heersende culturele ideeën en sociale 

normen op en zodanige wijze te concretiseren dat ze worden weerspiegeld in de 

maatschappelijke perceptie van de vorm en de functies van het lichaam. Een soortgelijke 

relatie werd ook aangetoond door de socioloog Henrik Dahl, die benadrukte dat de mens 

vooral in materialistische oppervlakken denkt. Geïnspireerd door Bourdieu suggereert Dahl 

dat de indeling van objecten – maar ook mensen – in uiteenlopende sociale en culturele 

categorieën, afhankelijk is van de habitus van de interpreterende persoon. 

Volgens deze theoretische benadering kan het lichaam beschouwd worden als een 

oppervlak dat fungeert als een materialisatie van een bepaalde sociale en culturele 

mentaliteit. Zowel lichaam als vreemdheid moeten dus onderzocht worden in relatie tot de 

sociale kaders waarin ze beschreven en geïnterpreteerd worden. Vandaar dat hoofdstuk 3 

een overzicht biedt van de ideeën over het gebruik van het lichaam als taxonomie en 

verbindend element tussen het vreemde en het bekende. 

Het hoofdstuk begint met de werken van Aristoteles, die – voor zover bekend – als eerste de 

schepselen van de natuur classificeerde. Aristoteles was ervan overtuigd dat de natuur 

gecreëerd was door de goden en dat alle planten en dieren daarom de vorm en de 

capaciteiten gekregen hadden die er voor moesten zorgen dat ze hun “rol” en “doel” optimaal 

konden vervullen binnen het geheel van de goddelijke schepping. Om de karakters en 

capaciteiten van mensen en dieren te begrijpen creëerde Aristoteles een complex en 

uitgebalanceerd systeem met de vier elementen aarde, lucht, vuur en water en de kardinale 

lichaamssappen bloed, zwarte gal en gele gal. Later werd de aristotelische perceptie van de 

natuur ingepast in de uitgangspunten van het christelijk geloof en bleef daardoor gedurende 

de Middeleeuwen in tact. Serieuze twijfels rezen pas in de 16de en 17de eeuw, toen een groot 

aantal wetenschappelijke ontdekkingen tot meer mechanische percepties van het lichaam 

leidden. 

Met de Europese ontdekkingsreizen en kolonisaties in de 18de eeuw, namen de contacten 

met mensen en culturen van buiten Europa sterk toe. Met name door de ervaringen in de 

Nieuwe Wereld, begonnen verlichtingsfilosofen als Montesquieu en Rousseau te zoeken 

naar de diepere oorzaken van de verschillen in cultuur en karakter. Vanuit theorieën over de 

invloed van het klimaat op het karakter van de mensen en diens manieren van leven, 

kwamen ze tot de conclusie dat de mens verschillende vormen en normen heeft, afhankelijk 

van de specifieke omstandigheden waarin hij leeft. Vanuit dit perspectief werden o.a. de 

gezondheidsproblemen in de koloniën gezien als een gevolg van het feit dat de Europeanen 
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in feite op voor hen ongeschikte plaatsen terecht waren gekomen. Uiteindelijk concludeerden 

deze filosofen, dat de mens geografisch dicht bij de plaats van herkomst zou moeten blijven 

om naar behoren te kunne functioneren. 

Naast de milieugerelateerde gezondheidskwesties waren de mensen van de Nieuwe Wereld 

ook uiterlijk anders. Dit inspireerde in 1758 de Zweedse bioloog Carl von Linné om ook de 

mens als onderdeel van de natuur, aan de hand van verschillende fysieke karakteristieken te 

classificeren en dit op een geografische kaart aan te brengen. Zijn bevindingen werden in 

1795 verder uitgewerkt door de Duitse natuurkundige J.F. Blumenbach, die de mensheid in 

vijf verschillende rassen groepeerde. Deze werden geplaatst in een hiërarchie gebaseerd op 

esthetische normen waarin het "Kaukasische" ras, waaruit de Europeanen zouden zijn 

ontstaan, als het “mooiste” werd aangemerkt. 

De classificaties van Blumenbach kwamen overeen met de positivistische eis van  

meetbaarheid die in de 19de eeuw als de wetenschappelijke methode gangbaar werd. Maar 

de classificaties boden nog niet het bredere kader om meer dynamische interpretaties te 

kunnen geven. Die kennis werd pas operationeel nadat Charles Darwin in 1859 zijn 

theorieën over de evolutie had gelanceerd waardoor veranderingen en variaties in de natuur 

konden worden samengevat als “survival of the fittest" en "natuurlijke selectie". Hoewel 

Darwin zelf terughoudend was ten aanzien over het gebruik van raciale classificaties, 

hadden zijn gedachten over onderlinge strijd, overleving en hiërarchieën een sterke impact 

op het gebruik van dergelijke categorieën om menselijke verschillen te verklaren en te 

begrijpen. 

Tijdens de 19de eeuw werd aan de wetenschappelijke indelingen van de mensheid een extra 

dimensie toegevoegd met de opkomst van het nationalisme. Het nationalisme schiep 

“verbeelde” gemeenschappen, gebaseerd op elementen zoals taal, cultuur en gevoelens van 

nationale identiteit. In die zin ontstonden er fundamentele tegenstellingen tussen de 

overwegend metafysische, emotionele en spirituele nationalistische categorieën enerzijds en 

de rationele, objectieve en fysisch meetbare wetenschappelijke categorieën anderzijds. 

Een soortgelijke dubbelzinnigheid ontstond ook in de relatie tussen het lichaam en “de 

ander”. Gezien het feit dat de ontmoeting met “de ander” en het onbekende potentiële 

risico’s met zich meebracht, was het noodzakelijk dat het lichaam niet allen beschermd werd, 

maar ook een beschermende rol kreeg toebedeeld. Zodoende werd het lichaam een object 

voor een duidelijke differentiatie tussen het bekende en “de ander”, waarmee het vanaf het 

midden van de 19de eeuw een centraal punt werd in de ontwikkeling van iets dat hier "civiele 

onoplettendheid" wordt genoemd. Volgens Goffman verwijst het begrip “civiele 
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onoplettendheid” naar een situatie waarin individuen, waarvan de fysieke verschijning en 

gedrag in overeenstemming zijn met die van de omringende meerderheid, als bekend 

worden beschouwd en daardoor een hoge mate van sociaal vertrouwen toegewezen krijgen. 

Daardoor worden ze in het dagelijks leven als iets vanzelfsprekend gezien en trekken ze 

geen of nauwelijks aandacht. Mensen met een lichamelijk stigma zullen echter juist wel 

opgemerkt worden door de omringende samenleving en, afhankelijk van de aard van het 

stigma, beschouwd worden als een potentiële bedreiging voor de maatschappelijke 

veiligheid, stabiliteit en de vigerende parameters van de normaliteit. 

Wetenschappelijke en nationale ideeën gingen in de 19de eeuw nieuwe dwarsverbanden 

aan, waardoor fundamentele tegenstellingen in de perceptie van “de ander” en “het eigene”, 

ook ten aanzien wan het lichaam, in een nieuw daglicht kwam te staan. Het lichaam werd 

een element in de vorming van de nationale identiteit – een “authentieke”, naar binnen 

gerichte besloten en veilige gemeenschap – terwijl de moderne wetenschap het lichaam 

gebruikte om een prognostische logica aan te geven die gebaseerd was op een meetbare en 

hiërarchische indeling van individuen en samenlevingen. 

Op basis van deze historische achtergrond wordt de hypothese en de methodologie van het 

proefschrift uiteengezet in hoofdstuk 4. De hypothese suggereert dat er vanaf het einde van 

de 19de eeuw een “civiele onoplettendheid” ontstond op basis van lichamelijke 

indelingscriteria van “de ander” die gebaseerd waren op de idealen van de moderne 

wetenschap en die samengingen met de vorming van de nationale identiteit. In deze fusie 

werden de fundamentele tegenstellingen tussen wetenschap en natievorming opgeheven en 

resulteerde uiteindelijk in wat in dit proefschrift een “nationaal-wetenschappelijk kader voor 

de indeling van de ander” wordt genoemd. Wat betreft de functie van het lichaam als sociale 

taxonomie, was dit kader flexibel en toch duidelijk genoeg, om de oorsprong en nationaliteit, 

evenals het niveau van evolutie en de fysieke en intellectuele capaciteit, te verankeren. 

Met gebruikmaking van methoden zoals die zijn beschreven door de etnologen Billy Ehn en 

Orvar Löfgren, wordt deze hypothese geanalyseerd aan de hand van een aantal Deense 

literaire, folkloristische en wetenschappelijke teksten. Geïnspireerd door hun nadruk op 

dichotomieën zoals chaos-orde, natuur-cultuur, samenleving-het sociale landschap, laat de 

analyse van deze bronnen zien hoe het nationaal-wetenschappelijke kader het mogelijk heeft 

gemaakt om “de ander” te belichamen in oppositie tot het Deense volk en maatschappij. 

Hoofdstuk 5 bestaat uit een verder onderbouwen van de tegenstellingen tussen de nationale 

en wetenschappelijke denkwijze. In de Deense context vormden deze tegenstellingen een 

problematische – en vooral dubbelzinnige – constellatie, dit vanwege de militaire nederlagen 
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en de territoriale inkrimping van het land in de loop van de 19de eeuw. Dit wordt geïllustreerd 

aan de hand van het werk van de filosoof Harald Høffding, die zijn interpretatie van Darwin 

op meerdere punten aanpaste, waardoor hij een synthese tot stand wist te brengen tussen 

de nationale en de wetenschappelijke uitgangspunten. Zo benadrukte hij bijvoorbeeld dat de 

territoriale inkrimping van Denemarken niet als een teken van culturele zwakte hoefde te 

worden gezien. Integendeel zelfs; volgens Høffding was er voor Denemarken geen reden om 

te vrezen voor verdwijning, uitsterving of ondergang, zo lang het land zich maar zou weten 

aan te passen aan de nieuwe wereldorde en daarbinnen leerde navigeren als een kleine 

natie. 

Wat de perceptie van het lichaam betreft, werd na de traumatische nederlaag van 

Denemarken tegen Pruisen in 1864 benadrukt dat het lichaam bescherming moest bieden 

tegen de risico's van de moderne wereld. Een verbetering van de fysieke gesteldheid van de 

bevolking als geheel werd noodzakelijk geacht en die behoefte leidde tot de opkomst van 

vele gymnastiekverenigingen en schietclubs overal in het land. Binnen die verenigingen werd 

de principes van de "Zweedse gymnastiek" toegepast, welke gebaseerd waren op 

wetenschappelijk, fysiologisch onderzoek. Naast het versterken van de lichamelijke 

opvoeding, dienden deze sportclubs ook als een forum  voor het verbreiden van de nationale 

identiteit. 

Omdat het lichaam aangepast diende te worden aan de wetenschappelijke parameters en de 

nationale idealen, werd het ook beïnvloed door deze tegenstellingen. De bronnen laten in 

hoofdstuk 6 en 7 zien hoe dit tot uitdrukking kwam in verschillen in classificatie van Denen 

enerzijds en vreemdelingen anderzijds. Er wordt onderzocht hoe de bronnen zowel 

essentiële als constructieve aspecten benadrukken in hun interpretatie van fysieke 

verschillen, om zo vormen van synthese te creëren die te vergelijken zijn met de gedachten 

van Høffding. Op die manier werden binnen het nationaal-wetenschappelijke kader, de 

gewenste verschijningsvormen, de fysieke controle over het lichaam, de relatie met de 

agrarische cultuur en een afgebakend grondgebied, gezien als onderling verbonden 

parameters die mensen en samenlevingen in raciale hiërarchieën onderbrachten. 

Hoofdstuk 6 laat zien dat de beeldvorming van de boer en de agrarische samenleving, 

cruciale elementen zijn in de vorming van een Deense nationale identiteit. Het onderzoek 

van de geograaf H. P. Steensby onder de Deense boerenbevolking, illustreert hoe de eerste 

antropologen zich inspanden om voorbeelden te vinden van lichamelijke en geestelijke 

kenmerken van een vermoedde Deense oermens. Op basis van hun wetenschappelijke 

kennis, veronderstelden ze dat de zuiverste exemplaren van de nakomelingen van de 

“oorspronkelijke Denen” moesten worden gevonden onder de plattelandsbevolking. Deze 
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veronderstelling was gebaseerd op het idee dat de boeren en de landelijke samenleving 

zeker in tamelijk geïsoleerde gebieden, nauwelijks beïnvloed waren door migratie en de 

moderne samenleving. Verdere werd verwacht dat deze nakomelingen een zekere fysieke 

“zuiverheid” zouden vertonen en dat ze welgeschapen groot en licht van kleur zouden blijken 

te zijn. 

Gelijksoortige beelden van de Deense agrarische samenleving zijn ook te vinden in het werk 

van de folklorist Thorkild Gravlund. Zijn voornaamste project bestond erin de “geest” en het 

“volkskarakter” van de Denen in kaart te brengen. Hij veronderstelde dat dit karakter bepaald 

zou zijn door een diepgewortelde relatie tussen de mensen en hun geboortestreek. Tevens 

was Gravlund ervan overtuigd dat variaties in het landschap en het leefmilieu, ook 

verschillen zou opleveren tussen verschillende regio's in Denemarken. Toch zouden deze 

verschillende karakters niet in staat zijn om het bestaan van wat hij de "volkswil“ noemde te 

ondermijnen. Deze “wil”, die een gevolg was van de gemeenschappelijke ervaring van 

verbondenheid met de geboortegrond, zou de basis zijn van wat Gravlund het Deense 

“volkskarakter” noemde. Door deze relatie met de geboortegrond, zou het mogelijk zijn om 

een harmonieuze samenleving te ontwikkelen op basis van een harmonieus samenspel 

tussen natuur, beroep, cultuur en karakter van de lokale bevolking. Om deze harmonie te 

waarborgen zouden “echte” Denen volgens Gravlund instinctief voor een levenspartner 

kiezen die nakomelingen zou kunnen genereren met de juiste fysieke en spirituele 

eigenschappen. 

Gravlund noch Steensby twijfelden aan de fysieke en spirituele kracht van de authentieke 

Deense boer. Maar ondanks dat zij hem uitstekende eigenschappen toedichtten, 

beschouwden ze de migratie vanuit het zuiden en de verstedelijking en mechanisatie van de 

landbouw, als veranderingen die het karakter van het Deense volk en hun samenleving 

bedreigden. Tegen deze achtergrond presenteerden zij de relatie tussen de Denen en de 

buitenwereld als een strijd tussen tegenstellingen, zoals platteland vs. verstedelijking, noord 

vs. zuid, licht vs. donker, binnen vs. buiten, harmonie vs. disharmonie, etc. 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de schrijver en Nobelprijswinnaar Johs. V. Jensen en de 

antropoloog Kaj Birket-Smith. Beiden vertegenwoordigden ze een meer globale visie, waarbij 

ze beschrijvingen van “de ander” gebruikten als een spiegel om de kenmerken van het 

Deense volk en cultuur te definiëren. In tegenstelling tot Gravlund en Steensby, waren 

Jensen en Birket-Smith diep geworteld in het materialisme en de moderne samenleving. 

Toch beschouwden ze de agrarische samenleving en cultuur steeds als een voorwaarde 

voor de algehele ontwikkeling van de moderne samenleving. Dus waren ook voor hen de 

agrarische idealen een fundamentele parameter bij het onderling vergelijkingen van mensen 



190 
 

en samenlevingen. Ze waren ervan overtuigd dat het in een agrarische cultuur geworteld 

zijn, ook weerspiegeld wordt in de capaciteit waarmee de mens de stedelijke en de 

technische mogelijkheden zowel lichamelijk als geestelijk het hoofd kon bieden. Wat 

Steensby en Gravlund zagen als een bedreiging voor de agrarische cultuur, was in de ogen 

van Jensen en Birket-Smith het hoogtepunt van de beschaving en een teken van kracht van 

de westerse mens. 

Ondanks deze tegenstellingen zijn er ook overeenkomsten, zoals het feit dat Jensen en 

Birket-Smith, lichte, blonde, sterke en gecontroleerde lichaamskenmerken gebruikten als 

symbool voor het potentieel van de westerse mens om vooruitgang en ontwikkeling te 

creëren. Overeenkomsten zijn ook te vinden in hun categorisering van “de ander” waarbij ze 

gebruik maakten van dezelfde soort lichamelijke dichotomieën: licht-donker, volwassen-kind, 

man-vrouw, groot-klein, stevig-licht, beschaafd-wild, gecontroleerd-ongecontroleerd, mooi-

lelijk , zuiver-vuil, kwiek-sloom en mens-dier. Deze tegenstellingen werden vervolgens in 

nauw verband gebracht met meer algemene maatschappelijke beschrijvende dichotomieën 

zoals harmonie-disharmonie, vooruitgang-stagnatie, platteland-verstedelijking, cultuur-

natuur, noord-zuid, christendom-heidendom en verlicht-onverlicht. 

Vanuit verschillende nationale en wetenschappelijke perspectieven waren lichamelijke 

kenmerken dus onderdeel van een breder spectrum van sociale categorieën en hiërarchieën. 

Dankzij deze verbinding werd het door een interpretatie van de vorm en controle van het 

lichaam mogelijk om mensen, gemeenschappen en culturen langs die lijn te classificeren. 

Ondanks het feit dat de bronnen duidelijke in de richting van een sterk symbiotisch discours 

t.a.v. nationale en het wetenschappelijke uitgangspunten gaan geven ze slechts een 

indirecte aanwijzing voor het bestaan van een gecombineerd kader waarin het nationale 

paradigma en wetenschappelijke denken samengaan. Hoofdstuk 9 geeft echter een 

uitgebreidere analyse van de aspecten die de hypothesen rond  een nationaal-

wetenschappelijk kader als basis voor de indeling van “de ander” verder ondersteunen. 

 

In hoofdstuk 8 wordt betoogd hoe in de loop van de 20ste eeuw de tijdgeest beïnvloed werd 

door een algemene scepsis t.a.v. migratie en vreemdelingen. In dit verband vertonen de 

bronnen een merkwaardige paradox. Aan de ene kant werden de Denen beschouwd als een 

van de meest ontwikkelde volkeren en samenlevingen, maar aan de andere kant werd 

gevreesd dat vreemdelingen de vermeende superioriteit van het Denen zouden aantasten. 

Als een oplossing voor deze paradox, wordt gesteld dat de transformatie van de agrarische 

cultuur en samenleving, in de richting van een moderne samenleving, een gevoel van 

onzekerheid en slachtofferschap teweeg bracht. Vervolgens werd dit gevoel zowel 
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beschouwd als het fundament, als ook de oplossing voor de uitdagingen die deze 

transformatie creëerde. Bijgevolg werden de percepties van de agrarische samenleving en 

die van de moderne samenleving zowel elkaars tegenpolen als elkaars logische voorwaarde. 

 

Op basis van een overzicht van de theoretisch werken van Norbert Elias, Zygmunt Bauman, 

Liah Greenfeld en Ernest Gellner wordt in hoofdstuk 9 betoogd dat het nationalisme van het 

laatste deel van de 19de eeuw een reeks mentale grenzen opwierp. Wat de wetenschap 

betreft werden die geïnstitutionaliseerd in de natiestaat waardoor deze een platform werd 

voor het tentoonstellen van het niveau van wetenschappelijke kennis, de dynamiek en het 

ontwikkelingspotentieel van het nationale project. Op die manier ondersteunde de 

wetenschap de consolidering van het nationale project. In deze context werd het positivisme, 

dankzij het vermogen ervan om de toegepaste (en gewenste) perceptie van mens en 

samenleving te vormen en te ondersteunen, een cruciaal instrument voor het bestendigen 

van de sociale orde en verhoudingen. 

In dit opzicht kan het nationaal-wetenschappelijke kader beschouwd worden als een fusie 

van doel en middel, waarbij het doel – het streven van de nationale agenda's naar 

homogeniteit, bestendiging en hiërarchische positionering – werd bereikt en bevestigd door 

het middel; namelijk het wetenschappelijke onderzoek en methodologie. 

De nationaal-wetenschappelijke ideeën verschenen dan ook als een impliciet, complementair 

en cohesiescheppend kader, waarin het lichaam en de fysieke verschijningsvormen ervan op 

een zodanige wijze samengesteld werden, dat het kader het mogelijk maakte om mensen, 

culturen, en samenlevingen te classificeren als Deens, Scandinavisch, Europees of 

simpelweg “vreemd”. Deze categorieën creëerden een basis voor de eerder genoemde 

“civiele onoplettendheid“, waarin de toegepaste fysieke en mentale waarneming de basis 

vormden van een soort non-verbale kennis die vrijkwam bij het contact met het vreemde en 

onbekende. 

Na de tweede wereldoorlog waren de behoeften aan nieuwe parameters om de mensheid en 

zijn samenlevingsvorm en mee te beschrijven sterk toegenomen. Een opmerkelijk voorbeeld 

van het streven naar een vernieuwing van  de bestaande parameters is de oprichting van de 

VN en de UNESCO. In hoofdstuk 10 wordt uitgelegd hoe deze breuk met het verleden zich 

weerspiegelde in de Deense identiteit en de wetenschappelijke praktijk na 1945. 

Vanaf de vroege jaren '50 kenmerkt de agrarische samenleving in Denemarken zich door 

snelle en grote veranderingen. Door industrialisering en technische vooruitgang nam de 

landbouwproductie sterk toe, terwijl het aantal boeren fors daalde. Ondanks deze 
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veranderingen behielden de idealen van de traditionele agrarische samenleving een sterk 

symbolische betekenis voor de Deense identiteit. Dat werd vooral duidelijk in de discussies 

over de aansluiting van Denemarken bij de Europese Gemeenschap. Aan de hand van de 

historische romans van de Deense schrijver en EG-tegenstander Ebbe Kløvedal Reich, 

wordt getoond, hoe het idee van een vaste homogene groep die primair leeft van de 

landbouw, als een positief kenmerk van het Deense volk en samenleving gepresenteerd 

wordt. 

Vanuit zijn verzet tegen de EG, voorspelde Reich een mogelijke confrontatie met de Zuid-

Europese culturen, mensen en kapitaal, wanner deze door migratie de Deense cultuur 

zouden gaan veranderen. Op die manier heeft het verzet tegen de EG het nationaal-

wetenschappelijke kader nieuw leven kunnen inblazen. Het al dan niet aansluiten bij de EG 

werd direct in relatie gebracht met het verdwijnen van de idealen van de agrarische 

samenleving. Een meer recent voorbeeld was te zien tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2009, toen bepaalde politici voorstelden, met verwijzing naar de agrarische tradities, om 

de maaltijden in openbare instellingen uit minimaal twintig procent varkensvlees te laten 

bestaan. Ondanks het feit dat de traditionele boer bijna verdwenen is uit de Deense 

samenleving, heeft het beeld van de agrarische cultuur nog steeds een belangrijke 

symbolische betekenis. 

Wat de antropologie betreft was die in de naoorlogse jaren vooral beïnvloed door de 

opkomst van de UNESCO. Een van UNESCOs belangrijkste doelstellingen was het tot stand 

brengen van een mentaliteitsverandering ten aanzien van culturele tolerantie ten aanzien 

van “de ander” via het onderwijs, de wetenschap en het culturele leven. Er werd hierbij 

inspiratie gevonden in de ideeën van het cultureel relativisme, die al in de jaren 1920 en ‘30 

waren gelanceerd. Deze ideeën beschouwden de mensheid als één grote familie met 

weliswaar vele verschillen, maar die allemaal met respect voor individuele en culturele 

variatie, moest worden behandeld. In dit verband stelde UNESCO dat wetenschappelijke 

studies over biologische verschillen tussen mensen geen uitspraken mochten bevatten of 

legitimeren, over de relatie tussen mentale kenmerken en intelligentie. In plaats daarvan 

werd benadrukt dat studies van “etnische groepen” uitgevoerd moesten worden op basis van 

morele en maatschappelijke acceptatie en tolerantie. 

Voorbeelden uit enkele wetenschappelijke teksten illustreren, hoe deze nieuwe ideeën 

werden overgenomen door Deense wetenschappers, onder andere Kaj Birket-Smith. Maar 

tegelijkertijd weerspiegelen de teksten ook hoe moeilijk het was voor wetenschappers om de 

relatie tussen biologische verschillen en geestelijke vermogens, volledig links te laten liggen. 
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Dit proefschrift bekijkt tevens hoe UNESCO de mens als entiteit benadrukte, terwijl ze ook 

een politisering van de culturele en lichamelijke verschillen ondersteunde, en daarmee twee 

tegenoverstelde agenda's hanteerde. De politisering van de fysieke verschillen leidde niet tot 

een vermindering van de rol en betekenis van de verschillen. Integendeel. Met de komst van 

het multiculturalisme werd de symbolische waarde van de verschillen zelfs groter, vooral 

toen diverse minoriteiten hun groepsidentiteit op basis van lichamelijke verschillen gingen 

benadrukken, zoals huidskleur haar of bepaalde vormen van kleding of voedsel, om zo hun 

culturele kenmerken distinctief te maken. 

Op die manier heeft de politisering een onderlinge afhankelijkheidsrelatie geschapen tussen 

de groep die stigmatiseert en de groep die wordt gestigmatiseerd: beide groepen ontlenen 

hun identiteit en status aan hun onderlinge verschillen. In plaats van het belang van de 

verschillen te verkleinen hebben de ideeën van het multiculturalisme de functie van het 

lichaam als bemiddelaar van etniciteit, identiteit en culturele verbondenheid dus juist 

versterkt. Uiteindelijk zorgde de naoorlogse pogingen om te breken met de sociale 

classificaties van het nationaal-wetenschappelijke kader, in een verdere differentiatie en 

toespitsing van de categorieën. 

Na het vaststellen van de moeilijkheden van de UNESCO om een meer inclusieve denkwijze 

te creëren, richt hoofdstuk 11 de blik op de invloed van de wetenschap en het 

multiculturalisme, op de hedendaagse relatie tussen culturele identiteiten. Er wordt betoogd 

dat het multiculturalisme er wel in geslaagd is om de grenzen voor een bredere 

maatschappelijke erkenning van verschillen te verruimen. Bijgevolg kwam er echter ook 

meer ruimte voor het maatschappelijke en culturele speelveld waarbinnen het lichaam als 

medium voor het denken in termen van "ons" en "hen" functioneert. Als een onvoorzien en 

ongewenst gevolg van deze uitbreiding zijn echter de lijnen tussen de verschillende 

identiteiten scherper geworden. De multiculturele ideeën, die bedoeld waren om culturele 

integratie te bevorderen, lijken eerder de culturele segregatie in de hand te hebben gewerkt 

dan het omgekeerde. 

Nieuwe inspiratie kan wellicht gevonden worden in muliticulturele projecten  als “The human 

family tree – Migration stories”,  gelanceerd door het tijdschrift National Geographic in 2009. 

Dit "genografische" project bepaalt de herkomst van mensen aan de hand van de indeling 

van genen in "haplotypen" en "haplogroepen". 

Genografische kennis laat zien, dat het verhaal dat mensen op basis van een interpretatie 

van hun lichaam over hun identiet vormen, niet noodzakelijk overeenkomt met het verhaal 

dat verteld wordt door hun genen. Verder maakt de genografische kennis een radicale 
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verschuiving in de traditionele interpretatie van migratie mogelijk. Door de eeuwen heen 

heeft men migratie veelal beschouwd als een negatief verschijnsel, maar omdat 

genografische kennis aanwijzingen geeft over de geografische oorsprong van onze 

voorouders, wordt migratie op die manier voorgesteld als iets dat de mensheid juist 

samenbrengt. Vanuit dit perspectief kan het verhaal van genen en migratie misschien een 

einde maken aan de tegenstelling tussen eenheid en diversiteit, die de multiculturele 

ideologie kenmerkt. Wat culturele identiteiten betreft geeft het bovendien een 

wetenschappelijke reden om termen als authenticiteit en homogeniteit te relativeren. 

Een groot nadeel van de verspreiding van de boodschap van het "menselijke stamboom"-

project is echter wel, dat het idee van entiteit dat het voorbrengt, gebaseerd is op iets 

onzichtbaars. Het lijkt een voor de hand liggende redenering te zijn, zo lang de multiculturele 

mentaliteit, het gebruik van het lichaam ziet als een sociale categorie voor het classificeren 

van identiteit en culturele verbondenheid. 

Maar die situatie kan veranderen, niet in de laatste plaats omdat de sociale gevolgen van de 

multiculturele ideologie tegenwoordig worden bekritiseerd vanuit zeer uiteenlopende 

invalshoeken. Critici hebben betoogd dat de multiculturele ideologie door haar focus op 

verschillen, het individu eerder binnen nauwe grenzen van een bepaalde culturele categorie 

houdt, dan dat het keuzevrijheid biedt. De laatste wat , ironische conclusie van dit 

proefschrift is, dat de logica van het nationaal-wetenschappelijke kader samen met het 

benadrukken van lichamelijke verschillen door de multiculturele ideologie, een aanzienlijke 

belemmeringen is voor de openheid, tolerantie en harmonie die men in de tweede helft van 

de 20ste eeuw zo graag wilde creëren. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
  


