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Inleiding

Deze studie brengt in beeld hoe het begrip "ras" in Nederland wordt gebruikt
sinds het einde van de vorige eeuw. Aardrijkskundeboeken voor het voortgezet onderwijs vormen hier de belangrijkste bron. Ik ga terug naar 1876, het
jaar waarin de eerste hbs haar deuren opent. Bij uitgeverij Wolters in Groningen verschijnt dan speciaal voor de hbs Het beknopt leerboek der aardrijkskunde van Bos, een jaar later volgt de Bosatlas. Mijn intentie is niet om een
evaluatie te geven van ruim honderd jaar aardrijkskundeonderwijs. Ik analyseer fragmenten uit aardrijkskundeboeken voor de hbs en later havo en vwo,
om te laten zien hoe het begrip "ras" is ingesleten in de Nederlandse culruur.
Aardrijkskunde is bij uitstek het vak waarin jonge mensen kennismaken met
verschillende culturen, met bijzondere volkeren. Daarin wordt van oudsher
over de raciale kenmerken gesproken; verwijzingen naar die kenmerken
vinden we terug in andere wetenschappelijke disciplines en zelfs in het dagelijks leven.
Maar dit boek gaat niet over "ras" alleen. Het demonstreert vooral de
discursieve processen die aan een groep mensen, een volk of een werelddeel
superioriteit verlenen. Soms expliciet, maar vaker subtiel, vormt een (blanke)
raciale identiteit de grondslag van die positie. Ik illustreer deze tekstuele
procédé's met casestudies.
Directe aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat "ras" tot 1992
vrij algemeen gebruikt wordt als een neutraal geografisch begrip. Een aantal
aardrijkskundemethoden biedt dan nog een rassenoverzicht aan en van de
leerlingen wordt verwacht dat zij de wereldbevolking in dit schema kunnen
onderbrengen. Deze leerstof lijkt in tegenspraak met het standpunt van onder
anderen genetici, biologen en sociologen. Onder hen hebben velen "ras" reeds
lang op empirische en morele gronden verworpen. Sommigen achten het
begrip zelfs laakbaar omdat alleen al het gebruik ervan voeding zou geven aan
racisme. Daarom moet "ras" uitsluitend gezien worden als een politieke en
sociale constructie, een standpunt dat ook ik onderschrijf.
In de schoolboeken wordt ras echter uit die context gelicht, hoewel
onderwerpen als racisme en discriminatie wel aan de orde komen. Mijn
veronderstelling is dat de benadering van "ras" in schoolboeken niet veel
afwijkt van een heersende opvatting in Nederland over "ras": tegen dit begrip
bestaat niet veel weerstand. Men brengt ras niet direct in relatie met racistische denkbeelden; het hangt er maar vanaf hoe je het begrip gebruikt en wat
je bedoeling is. Ras is daarom hooguit een gevoelige term. Een andere verkla-
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ring voor dit zorgeloze gebruik van "ras" ligt misschien in de traditie van het
vakgebied: de resultaten van de ras-onderzoeken door fysische antropologen
vonden ooit via de aardrijkskunde hun weg naar het onderwijs. Zo illustreert
deze studie de hechte band tussen wetenschap, onderwijs en vorming, en dus
ook tussen wetenschap en samenleving.
De manier waarop schoolboeken de verschillen tussen mensen voorstellen, heeft een draagvlak in de samenleving. Uitgangspunt van deze studie
is dan ook dat sociale representaties in schoolboeken een brede verspreiding
kennen. De hypothese die ik wil toetsen is dat dit tevens geldt voor de benadering van ras in de schoolaardrijkskunde. Zo beschouw ik hier het lesmateriaal zelf als een bron om de geschiedenis van een vertoog te bestuderen. Via de
schoolboeken kunnen we grip krijgen op de geschiedenis van het ras-denken
in Nederland. Tegelijkertijd moeten we de teksten blijven beschouwen als
behorend tot een speciaal vakgebied met een heel eigen jargon en een eigen
argumentatie.
De casestudies belichten afzonderlijke periodes. Enerzijds leiden de
analyses tot verdieping of uitbreiding van theorieën over racisme in Nederland. Anderzijds tonen ze ook de breedte van het terrein van de vertooganalyse. Dat strekt zich verder uit dan een analyse van sociale representaties of van
stereotypen. Deze studie laat zien hoe op diverse niveaus in een tekst sociale
machtsverhoudingen tot uitdrukking kunnen komen en (opnieuw) vorm
krijgen. De concrete beschrijvingen van rassen zijn daarvan een onderdeel.
Centraal staat de vraag hoe een beeld van blanke superioriteit wordt geschetst
of juist wordt weersproken. De analyses leiden uiteindelijk ook tot een
verscherping van criteria voor interculturele schoolboeken of leermiddelen.
Mijn drijfveer, mijn verbazing en vragen over "ras", evenals mijn nieuwsgierigheid naar oudere vormen van racisme licht ik in deze inleiding toe.

De commotie over rassenkunde
In februari 1995 komt aan het licht dat een leerkracht aan een Vrije School
het vak "rassenkunde" onderwijst. Hij leert de kinderen dat het blanke ras in
ontwikkeling voorloopt op de andere rassen. In hun schrift noteren zij onder
meer dat het zwarte ras tot de nacht behoort, het gele tot de ochtend en het
blanke tot de dag. Of zij krijgen een variant aangeboden: negers verkeren in
het baby-stadium, Aziaten staan gelijk aan pubers en blanken zijn volwassenen.
Wie anno 1995 leerstof van deze strekking aan kinderen voorlegt, kan
rekenen op een publieke vermaning. Het kostte de ouder die deze dictaten in
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de schriftjes van haar dochters aantrof dan ook weinig moeite om via de
media gehoor te vinden voor haar klacht. De Volkskrant maakte er zelfs voorpaginanieuws van en kopte met: "Op vrije school hebben negers dikke lippen
en ritmisch gevoel" (4 februari 1997).
Deze geruchtmakende zaak had destijds mijn volle aandacht. Niet
zozeer vanwege de kwestie zelf. Die is duidelijk. Deze leerkracht had de grens
van het toelaatbare overschreden, omdat hij aan rassen culturele eigenaardigheden toekende, terwijl hij de rassen bovendien rangschikte naar ontwikkelingsstadia. Mijn belangstelling ging juist uit naar de reacties op dit voorval.
In het bericht in de Volkskrant en in de ingezonden btieven vond ik visies op
racisme en ras terug die de directe aanleiding waren geweest voor dit onderzoek. Het opvallendste in die reacties vond ik dat de leerkracht geen blaam
treft voor het feit op zich dat hij de kinderen aanleert om mensen te onderscheiden in raciale termen. Wel acht men de naam rassenkunde verwerpelijk
vanwege de pijnlijke associaties met het verleden, maar dit vak zou even goed,
zij het zonder de stereotypen, als volkenkunde onderwezen kunnen worden.
Aldus de reactie van een collega-leerkracht in het genoemde artikel.
De gevoeligheid van het onderwerp wordt alom erkend. De geschiedenis heeft het ras-begrip beladen gemaakt. Deze stelling vinden we ook terug in
de ingezonden brieven {de Volkskrant 11 februari 1995). Toch stelt een van de
schrijvers geen bezwaar tegen deze raciale termen te hebben, omdat wij
mensen nu eenmaal herkennen aan hun uiterlijke kenmerken. Kwalijk vindt
zij het wel als iemand op grond van die kenmerken als minder wordt
beschouwd. Etnische zuiveringen kunnen daarvan het gevolg zijn. Dat is
volgens haar racisme in zijn ergste soort.
In de reacties spreekt men van juiste en onjuiste toepassingen van
raciale begrippen, ofwel van niet-racistische en racistische varianten. Een
principiële afwijzing valt echter nauwelijks te beluisteren. Deze coulante
houding sterkte mijn vermoeden dat de afkeuring van het gebruik van het
begrip "ras" niet zo algemeen is als wel uit studies over racisme naar voren
komt. Toch, wie openlijk mensen naar ras aanduidt en daarmee meer op het
oog heeft dan een lichamelijke eigenschap, krijgt kritiek, vooral als uit die
aanduiding een idee van raciale ongelijkwaardigheid spreekt. Die persoon zal
zonder meer van racisme worden beticht, zij het dat in het oordeel de intenties van die persoon mee zullen spelen.
Minder risico lijkt men te lopen als aan ras culturele eigenschappen
worden toegekend, hoewel een van de briefschrijvers ook dat racistisch vindt:
het verbinden van culturele identiteiten aan rassen heet racisme. Maar letten
we op de implicaties van uitspraken, dan zien we dat ras en cultuur bijna
synoniemen kunnen zijn. Zo schrijft iemand nog nooit enige vorm van discri-
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minatie te zijn tegengekomen in de leetstof van de Vrije School en dat deze er
alles aan doet om vooroordelen bij leerlingen te bestrijden. Die goede bedoeling lijkt elke grond voor racisme weg te nemen. De afsluiting van de brief laat
echter zien dat zelfs in die benadering vooroordelen kunnen binnensluipen:
"In 'Rassenkunde' leren ze dat er verschillende mensenrassen zijn. Het is
noodzakelijk die verschillende rassen te leren kennen om begrip te kunnen
opbrengen voor die verschillende soorten mensen." Deze stelling kunnen we
alleen begrijpen als ras ook een culturele eigenaardigheid voorspelt; voor
uiterlijk kun je geen begrip opbrengen, wel voor culturele verschillen. Juist
deze verbinding tussen ras en cultuur is een belangrijke bron van racisme en
vooroordelen.

De aanleiding
Mijn twijfel aan het draagvlak voor het taboe op ras is in de eerste plaats ingegeven door de benadering van rassen in de aardrijkskundeboeken voor het
reguliere onderwijs (Mok 1990; Mok & Reinsch 1993). Soms hanteren leergangen uit de jaren tachtig en uit het begin van de jaren negentig terloops
raciale termen om mensen aan te duiden. In een aantal leergangen krijgen
leerlingen eveneens een rassenoverzicht voorgelegd en moeten zij de belangrijkste kenmerken leren, zoals in het fragment hieronder: 1
De mensen van het europide ras worden gekenmerkt door een lichtbruine tot blanke huidkleur, een smalle neus en vrij dunne lippen. Het haar is golvend tot sluik [...]
Voor dit [mongolide] ras gelden als raskenmerken een geelbruine huidkleur, uitstekende
jukbeenderen, de "mongolenplooi" en zwart sluik haar [...]
De kenmerken van het negride ras zijn een donkere huid, zwart kroeshaar, een brede platte
neus en dikke lippen. ( Geografisch Milieu basisboek 1980:117)

Dit overzicht lijkt totaal niet op de lessen rassenkunde die de leerlingen aan de
Vrije School moesten verwerken. Een rangorde is niet gegeven en aan de
rassen worden geen innerlijke kwaliteiten toegeschteven. Toen ik rond 1990
onderzoek deed naar het interculturele gehalte van aardrijkskunde- en
geschiedenisboeken was ik niettemin totaal verrast door dergelijke overzichten. Maar de aardrijkskundeboeken stonden hierin niet alleen. Een korte
excursie langs de kasten in de jeugdbibliotheek leerde dat ook veel jeugdencyclopedieën en atlassen overzichten van rassen aanbieden, zodra zij de
lezers laten kennismaken met mensen in diverse werelddelen. 2 Bovendien is
deze benadering niet typisch voor Nederland. In de ons omringende landen
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en ook buiten Europa komen dergelijke overzichten voor in schoolboeken. 3
Bij de formulering van een intercultureel (toen nog antiracistisch)
analysekader had ik er destijds geen rekening mee gehouden dat een bespreking van rassen tot de leerstof zou horen, omdat ik ervan uitging dat het
begrip ras al vanaf de jaren veertig, vijftig, op wetenschappelijke gronden
onhoudbaar was verklaard: tussen zogenaamde menselijke rassen zijn slechts
bijzonder kleine genetische verschillen aan te wijzen. Er bestaat niet zoiets als
een specifiek rassen-gen (Gould 1996:352-253). O m die reden kennen zoals
gezegd veel wetenschappers aan ras hooguit de status toe van sociale of politieke constructie (zie bijvoorbeeld Miles 1989). Banton acht zelfs de term
racisme ontoereikend omdat ras wetenschappelijk achterhaald is: racisme
verwijst naar een wetenschappelijke doctrine die niet meer bestaat (Banton
1987). In veel studies illustreren aanhalingstekens om "ras" het gemis aan een
empirische grondslag en veel auteurs zullen hun notatie voorzien van een
toelichting om een terechtwijzing voor te zijn van lezers die het woord ras
symptomatisch vinden voor een racistische visie.4
De geschiedenis biedt een verklaring voor deze omzichtige houding.
Studies van menselijke rassen zijn al heel vroeg, sinds de zeventiende eeuw,
inzet van racistische praktijken, ook als dit niet de intentie was van de onderzoeker en deze zich daar expliciet van distantieerde. De terughoudendheid
lijkt zo vooral te berusten op morele en religieuze overwegingen. We kunnen
die echter vanuit de semiotiek kracht bijzetten, bijvoorbeeld aan de hand van
Bachtins visie op betekenisgeving, metaforisch samengevat met: "Het woord
vergeet niet waar het geweest is". Aldus luidt de titel van het artikel van Diaz
Diocaretz (1989) over Bachtin, waarmee ze treffend een van de kernpunten
uit zijn semiotische theorie belicht. Bachtin bedoelt hier kortweg mee dat we
de betekenis van een woord, een object of entiteit, niet kunnen isoleren van
het gebruik ervan, van de geschiedenis waarvan het deel heeft uitgemaakt.
Die verwevenheid geeft betekenis. De huidige betekenis van het ras-begrip
bevat daarom ook de oude toepassingen ervan. "Ras" draagt met andere
woorden het verleden van racisme, van slavernij, holocaust en apartheid altijd
met zich mee. Dit houdt overigens niet in dat woorden geen nieuwe betekenissen kunnen verwerven. Zo kunnen raciale termen in de strijd tegen
racisme een andere lading krijgen, bijvoorbeeld als mensen zichzelf bij wijze
van geuzennaam afficheren als "zwart". Binnen die context krijgt "zwart" een
nieuwe connotatie. Dit is echter niet de betekenis waar de schoolboeken aan
appelleren.
De rassentheorieën en de praktijken van racisme werpen een smet op
het gebruik van ras. In de conceptualisering van racisme wordt wel gesteld dat
daarom in huidige racistische uitingen niet ras maar eerder cultuur of natio-
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naliteit voorkomt. Men is zich bewust van de negatieve lading en kiest die
bewoordingen waarmee men minder makkelijk de beschuldiging van racisme
riskeert. De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog zouden met name
verantwoordelijk zijn voor deze discursieve veranderingen. Solomos spreekt
in dit verband van een "coded language", waarmee hij het taalgebruik van een
aantal Britse politici karakteriseert in debatten over immigratie. Mocht hun
bezwaar tegen immigratie raciaal gemotiveerd zijn, dan zullen zij ervoor
waken hun bezwaar in het openbaar naar voren te brengen als betrof het een
raciale kwestie. Toch staat immigrant in het algemeen voor "zwart": "immigration became a coded term for talking about racial questions" (Solomos
1995:178). 5 Ook rechts-extremistische partijen in Nederland zullen in het
openbaar niet over rassen spreken. Kortom, ras staat niet op de politieke
agenda. 6
Gelet op de discussies rond rassenkunde op de Vrije School en het
onverholen gebruik van ras in de reguliere aardrijkskundeboeken, lijkt het
taboe op ras, althans in Nederland, toch ook weer niet zo heel sterk. Deze
indruk valt dan moeilijk te rijmen met de stelling van Van Arkel in 1990 dat
"heden ten dage vrijwel niemand meer het woord ras in de mond durft te
nemen". Hoewel Van Arkel de mogelijkheid van een goede definitie van ras
openhoudt, erkent hij wel dat de onvermijdelijke samenhang met racisme
voor problemen kan zorgen. 7
De grenzen van de toepassing van het begrip ras lijken zo duidelijk.
Net zo duidelijk is dat elk gebruik getoetst wordt. Beweringen over rassen
leiden steevast tot een stroom van publicaties waarmee opnieuw de validiteit
ter discussie wordt gesteld. Wederom moet worden aangetoond dat ras een
wetenschappelijk onjuiste en irrelevante notie is. Op dat moment lijkt de
discussie inderdaad, zoals Van Arkel schrijft, allerminst gesloten. Een zeer
sprekend voorbeeld hiervan is de internationale kritiek op de studie van
Herrnstein en Murray The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in
American Life (1994). De auteurs trachten daarin (opnieuw) aan zwarten een
aangeboren inferieure intelligentie toe te schrijven aan de hand van statistische gegevens.8
Van Arkel acht een biologische (lees: waardevrije) definitie van ras nog
wel mogelijk. Van den Berghe zou die mogelijkheid echter resoluut van de
hand wijzen, tenminste als we zijn opvatting uit 1967 volgen. Hij stelt dat een
onderscheid naar ras alleen voorkomt in een samenleving waarin racisme
bestaat; zonder racisme hebben deze fysieke kenmerken geen enkele sociale
betekenis (1967:11). Of, zoals Goldberg het uitdrukt: als ras een concept is,
dan is racisme de conditie (1995:98). Dit betekent dat voor onderricht over
rassen alleen, geïsoleerd van een sociale en politieke context, geen plaats meer
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is. Het begrip zou dus wel aanvaardbaar zijn als het duidelijk gerelateerd
wordt aan onderwijs over racisme. Deze relatie kan juist bij aardrijkskunde
worden gelegd. O p die manier levert dit vak ook een bijdrage aan interculturele doelstellingen; daarbij hoort ook volgens het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen (1989) het voorkomen en tegengaan van vooroordelen,
discriminatie en racisme. Een kritische analyse van "ras" kan een invalshoek
zijn om deze verschijnselen inzichtelijk te maken.
Evident is dat een kritische visie op ras geen weerslag heeft gehad op de
inhoud van het reguliere aardrijkskunde-onderwijs tot begin jaren negentig. 9
Eén zeer bescheiden uitzondering vond ik in een boek voor het voortgezet
onderwijs waarin naar het belang van ras gevraagd wordt. Een relatie met
racisme wordt hier gesuggereerd door direct daarna de leerlingen de vraag
voor te leggen wat racisme betekent:
Van landen en mensen, verschillend en gelijk. Hoe belangrijk is her begrip ras eigenlijk? En
war berekent het woord racisme? (Bolwerk deel 2 1987:36)

De vragen zijn echter vrijblijvend want de leerlingen kunnen de antwoorden
niet afleiden uit de tekst. Een deel van het antwoord vinden we wel in de
methode waaruit ik eerder citeerde:
Eigenlijk zou een studie hierover (ras, godsdienst, ontwikkeling) nier tot de geografie hoeven
te behoren. Een verschil in huidkleur bv. hoeft immers geen gevolgen re hebben voor de
inrichting van her landschap. Helaas zijn de gevolgen er dikwijls wel degelijk, bv. als mensen
vanwege hun huidkleur alleen slechr betaalde baantjes kunnen krijgen, of moeten wonen in
slechte woonbuurren. ( Geografisch Milieu basisboek 1980:117)

De auteurs van Geografisch Milieu lichten de relatie tussen ras en geografie toe
aan de hand van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Toch gebruiken ze dit
voorbeeld niet om te laten zien hoezeer de apartheid de definities van rassen
dicteerde. Na deze toelichting biedt de methode het rassenoverzicht dat hierboven is geciteerd (basisboek 1980:117). Daarbij kunnen de leerlingen aan de
hand van foto's de verschillen zelf waarnemen.
Meestal zijn de aardrijkskundeboeken niet kritisch. De benaderingen
van Geografisch Milieu en Bolwerk zijn vrij uitzonderlijk, hoewel ook zij niet
principieel afwijzend staan tegenover het gebruik van ras. Zij stippen wel de
relatie met discriminatie aan, maar hun houding blijft daarin voorzichtig.
Volgens Jackson echter bestaat er een onmiskenbaar verband tussen ras of
racisme en geografie. Dat is volgens hem niet alleen zichtbaar in de ruimtelijke verspreiding binnen Zuid-Afrika.
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Many forms of racism have an explicitly territorial dimension that requires us to examine the
complex interweaving of social relations and spatial structures. [...] we should be sensitive to
the reciprocal relationship between society' and space, recognizing borh the spatial expression
of social processes and the spatial constitution of society. (Jackson 1987:14)

Deze "geografie van racisme" situeert Jackson ook op nationaal en stedelijk
niveau. De territoriale dimensie van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika is
een van de voorbeelden (Jackson 1987:14-15). Dit kritische perspectief lijkt
onder Nederlandse geografen niet algemeen. We vinden hiervan althans
weinig sporen terug in de aardrijkskundeleergangen en leerplannen. De uitleg
van de relatie tussen ras en racisme is meestal eenzijdig: racisme is een gevolg
van verschillen tussen rassen.
Omdat zowel in de aardrijkskundeboeken als in de reacties op de
"rassenkunde" in de Vrije School toch vrij ongehinderd over raciale verschillen werd gesproken, meende ik dat ras misschien wel meer bij het algemene
denken en het algemene publieke vertoog zou horen dan wetenschappers
erkennen, hoezeer de scheiding tussen wetenschappelijk en algemeen taalgebruik ook onduidelijk is. Hoe intensiever ik mij erop toelegde een sluitende
verklaring voor die mogelijke discrepantie te vinden, des te tegenstrijdiger
werden uitspraken en de waarnemingen. 10 Tekenend voor die ongewisse
bestemming van het ras, zijn de discussies die de U N E S C O hierover voerde,
evenals de houding van de sociaal-antropoloog Montagu. O m bij hem te
beginnen. In commentaren op het onderwijs over rassen wordt nogal eens
verwezen naar Montagu omdat hij als een van de eersten ervoor pleit om het
ras-begrip af te schaffen.11 In The Concept of~Race'(1964) betoogt hij dan ook
dat de term "etnische groepering" van meer realiteitszin getuigt. 12 Montagu is
bovendien een van de vooraanstaande wetenschappers die zullen deelnemen
aan de conferenties van de U N E S C O om, als antwoord op het racisme onder
Hitler, een gezamenlijk manifest op te stellen over het "ras-vraagstuk".13 Tot
een principiële afwijzing van "ras" komen de deelnemers aan de conferentie
niet en de meeste wetenschappers, genetica-antropologen en sociologen
houden vast aan een indeling in zogenaamde Mongoloïde, Negroïde en
Kaukasoïde volkeren (Snyder 1966:105). In de verklaring van 1950 claimt de
werkgroep een onderscheid tussen het biologische begrip ras en de ras-mythe,
terwijl in 1951 wordt gewezen op de fout "ras" te gebruiken voor nationale,
religieuze, geografische, taalkundige of culturele groepen. Ook de kwestie van
rassenvermenging blijft nog lang actueel (Snyder 1966:108). Montagu
betoont zich uiteindelijk gematigder dan in aanvang lijkt. Ook hij zou nog
lang een rassentypologie hanteren (zie Kohn 1995:50-51). 14 De U N E S C O
schrijft pas in 1995 definitief het onderscheid in drie rassen af.
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Wetenschappers blijken niet eensgezind en de nog vrij recente studie
van Hannaford, Race: The History of an Idea in the West (1996), is juist ook
voortgekomen uit verbazing over de luchthartigheid ten aanzien van ras in
zowel wetenschappelijk als alledaags taalgebruik. Deze luchthartigheid was de
aanleiding voor het onderzoek dat voor u ligt.

De vragen
Ik wilde het ras-begrip in huidige schoolboeken aanvankelijk analyseren in
relatie tot doelstellingen van intercultureel onderwijs. O p welke manier
zouden aanduidingen van mensen naar ras, racistische denkbeelden stimuleren? Deze vraag is terug te voeren op de vraag welke invloed raciale aanduidingen hebben op de beelden van leerlingen over zichzelf en anderen. Wat is
met andere woorden de invloed op hun beeldvorming over anderen en op
hun identiteitsontwikkeling? "Ras" op zichzelf biedt hiervoor geen aanknopingspunt, hoewel huidskleur onmiskenbaar van belang is al was het maar
omdat beelden van mensen van kleur vaak stereotiep zijn ingevuld. Cultuur
overstijgt etniciteit en heeft met raciale indelingen als zodanig niets te maken.
Daarom is de term intercultureel onderwijs duidelijk te verkiezen boven
termen als interraciaal en interetnisch onderwijs. Door cultuur als centraal
begrip naar voren te schuiven, wordt stigmatisering op grond van kleur of
etniciteit voorkomen. Culturen zijn in principe dynamisch en kunnen ook
etnische grenzen overschrijden. Daardoor krijgt identiteit meer ruimte.
De discussie over intercultureel onderwijs is feitelijk ontstaan met de
komst van zogeheten allochtone leerlingen. Vervolgens is die uitgegroeid tot
een poging om het onderwijs beter af te stemmen op de multiculturele
samenleving. Daar horen alle leerlingen bij en ook de organisatie binnen de
scholen. Evenzeer werd duidelijk hoezeer eurocentrisme en etnocentrisme de
leermiddelen kleurden. En dit kleuren moet ook letterlijk worden begrepen:
"blanke" mensen staan centraal en vooral in positieve zin. Deze eenzijdige
benaderingen werden weliswaar al eerder bekritiseerd. Een multiculturele
samenleving die zich ook mondiaal oriënteert, maakt de noodzaak tot verandering alleen maar duidelijker. Het belang van culturele uitwisselingen of de
verrijking door cultuurcontacten zijn aspecten die tot voor kort maar mondjesmaat in de leermiddelen werden uitgedrukt. Toch worden interculturele
doelstellingen niet alleen verwezenlijkt door onderwerpen toe te voegen en
door informatie te geven óver verschillende culturen. Het gaat vooral ook om
een herziening of bijstelling van gewone, vanzelfsprekende vertogen over de
"eigen" dominante cultuur, het "eigen" verleden en de rol van anderen daarin.
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Die kunnen hen uitsluiten. Het gaat bij de realisatie van interculturele schoolboeken of leermiddelen dus om een inhaalmanoeuvre, om een reflectie op
"de" Nederlandse en "de" westerse identiteit en op manieren waarop etnocentrisme en eurocentrisme discursief tot stand komen.
De koppeling tussen cultuur en ras legt de zwakte van vertogen over de
multiculturele samenleving bloot. Een analyse van de manier waarop ras in de
aardrijkskundeboeken wordt gebruikt, kan daarom de kernpunten van de
zojuist beschreven visie op intercultureel onderwijs verhelderen. Het gemak
waarmee ras voorkomt, zegt bovendien iets over een traditie. O m de achtergrond daarvan goed te begrijpen, besloot ik terug te gaan in de tijd. Mijn
nieuwsgierigheid naar de beelden van rassen in oude boeken werd extra
gevoed door aannamen in theorieën over hedendaags racisme. Daarin worden
huidige vormen van uitsluiting van etnische groeperingen historisch gemarkeerd met aanduidingen als symbolisch, cultureel of modern racisme. Deze
neologismen moeten de nieuwe determinanten van etnische ongelijkheid
aangeven, terwijl men de relatie met oudere of verouderde uitdrukkingen
blijft erkennen.
Met de aanduiding "biologisch racisme" zou men grofweg de oudere
vormen kunnen karakteriseren. Toch hebben we daarmee nog geen inzicht in
de inhoud van de precieze argumentaties en motieven waarmee groepen vroeger in een hiërarchie worden gesteld. Bovendien moeten we ervan uitgaan dat
ras geen statisch begrip is. Terwijl men juist de veelvormigheid van hedendaags racisme benadrukt en oog heeft voor de ambivalenties, spreekt hieruit
niet alleen de suggestie dat witte of blanke mensen tot aan de jaren 40-45
onbelemmerd zeer intolerante en eenduidige uitspraken konden doen over
"de ander", maar tevens dat dit nu niet meer gebeurt. In de oude boeken
zouden we stellingen over rassen zoals Rudolf Steiner ze ooit naar voren
bracht, kunnen terugvinden. Maar soms lijkt een ander argument op de
achtergrond mee te spreken. Het is alsof men, met de identificatie van nieuwere, zachtere vormen van racisme, toch wil suggereren dat negatieve ervaringen uit het verleden, zoals de holocaust of shoah, een louterend effect hebben
gehad: men heeft ervan geleerd en is een "beter mens" geworden, de sociale
cognities van in dit geval "witte" mensen over "de ander" hebben een positieve
verandering ondergaan.
Misschien speelt in de reconstructie van een modern vertoog onwillekeurig een verlangen mee om het heden te zien als een verbetering: hoe gering
het verschil in effect misschien ook is, de uitspraken zijn tegenwoordig
minder expliciet en daarmee toch minder erg dan vroeger. Dit optimisme en
het vooruitgangsgeloof van de Verlichting dat eraan ten grondslag ligt, maakt
een open onderzoek naar de aanwezigheid van racisme in culturele vertogen
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echter onmogelijk. De - positieve - conclusie is in de vooronderstelling al
opgenomen. Ik wil deze vooronderstelling in dit onderzoek in ieder geval niet
a priori overnemen. Vanuit deze twijfel startte ik de analyses van ras in aardrijkskundeboeken. Hoe belangrijk was ras en welke betekenissen had het
begrip? Hoe moeten we de ambivalenties vetstaan: als specifiek voor de
huidige vertogen, of kunnen we die ook in andere, oudere, vertogen signaleren? Vooral wil ik nagaan welke tegengeluiden te horen waren. In verband
met de vooronderstelling van vooruitgang besteed ik aan twee onderwerpen
apart aandacht: aan de jaren rond de Tweede Wereldoorlog, als nazi-propaganda en de shoah ook van wetenschappets een heldere stellingname eisen, en
aan de toepassing van het begrip "zwart" in aardrijkskundige leesboeken en
(jeugd)literatuur.

Opbouw van deze studie
Dit onderzoek is interdisciplinair. De relatie met andere onderzoeksgebieden
en disciplines bepaalt uiteindelijk met het theoretische kadet de opbouw, de
keuze voor casestudies en de methodologische uitgangspunten van dit onderzoek. In hoofdstuk 1 Ras en racisme in vertogen licht ik het theoretische kader
toe dat ten grondslag ligt aan de analyses van oudere en nieuwe vertogen. Aan
de hand daarvan zal duidelijk worden waarom het aanbieden van een overzicht van rassen bezwaarlijk kan zijn vanuit een interculturele onderwijsvisie,
zelfs als hiermee slechts beoogd wordt mensen biologisch of somatisch aan te
duiden. Dat bezwaar kunnen we inzichtelijk maken vanuit het perspectief
van vettooganalyse in relatie tot tacisme. De verschillen in attitude ten
aanzien van ras berusten waarschijnlijk op verschillen in (impliciete) conceptualisering van racisme. Een aantal beschouwingen over racisme zal ik daarom
naar voren brengen om mijn werkdefinitie vast te stellen. Bovendien bespreek
ik een aantal inzichten over oud en nieuw racisme. Vervolgens licht ik de
begrippen intertekstualiteit en sociale cognitie toe. Met name intertekstualiteit zal van belang zijn om de schoolboeken, historisch en in samenhang met
andere vertogen, te analyseren. Daarna bepaal ik de positie van schoolboeken
in dit kader, dus als onderdeel van een sociaal actief vertoog.
De sociaal-historische context is van belang om de betekenis van tas
vast te stellen. Voor de analyse van hedendaagse teksten hebben we deze
context als taalgebtuiker grotendeels zelf tot onze beschikking. Voor de
oudste boeken zullen we aan de hand van andere bronnen, bijvoorbeeld van
histotische overzichten, een context moeten creëren. In hoofdstuk 2 De
wetenschappelijke voorbereiding schets ik die context. Ik besteed zowel
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aandacht aan de geschiedenis van het ras-denken als aan de discussies onder
Nederlandse wetenschappers. Duidelijk wordt hoezeer sociale representaties
van rassen, sociale klassen, van mannen en vrouwen, synchroon en diachroon
met elkaar verweven zijn en een dominant subject definiëren. Zo krijgen we
een indruk van de metaforen, motieven en argumenten van meer- en minderwaardigheid, die in de aardrijkskundeboeken het beeld van superioriteit van
het blanke ras kunnen uitdragen of ondergraven. Basis voor deze historische
kennismaking is de secundaire literatuur over rassen en racisme.
Daarnaast analyseer ik enkele passages uit oorspronkelijke achttiende
en negentiende eeuwse geschriften van Buffon, Camper en Blumenbach. Mij
trof vooral het enthousiasme van de wetenschappers. Iets daarvan wilde ik in
dit hoofdstuk laten doorklinken. H u n preoccupatie met classificaties heeft
zeker een negatieve uitwerking gehad, maar we moeten hun opvattingen over
rassen zien in relatie tot het hele onderzoeksgebied van de natuurlijke historie.
Het oudste aardrijkskundeboek dat ik zal analyseren, komt vrijwel
gelijktijdig uit met de eerste aflevering van het tijdschrift van het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. De artikelen uit dit tijdschrift
geven een beeld van de toenmalige geografische onderzoeken en discussies.
Speciaal ga ik na in welke termen over de diverse volkeren wordt geschreven,
inclusief over de rassen. Tenslotte breng ik in dit hoofdstuk standpunten naar
voren van hen die zich verzetten tegen uitspraken die wij nu als racistisch
zouden aanmerken.
Rassenoverzichten hebben kwantitatief maar een gering aandeel in een
totale leergang aardrijkskunde. Toch is de betekenis van die overzichten van
belang. Die wordt duidelijk als we ze beschouwen in het licht van de andere
hoofdstukken. Deze benadering is vooral relevant bij de analyse van de oudste
boeken van het corpus. Die staan sterk onder invloed van natuurhistorische
vertogen, die een bijna holistische samenhang tot stand brengen. Vanuit die
invalshoek, de discursieve samenhang, analyseer ik aardrijkskundeboeken die
voor 1900 zijn verschenen. De analyses in hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde laten zien hoe ook motieven uit een raciaal en imperialistisch
vertoog zijn opgenomen in de hoofdstukken over de fysische geografie en
over de planten- en de dierenwereld. Bijna ongemerkt krijgt de beschrijving
van de mensenrassen daardoor een extra lading.
De kwalificatie van de aardrijkskunde als "natuurlijk" past bij het positivistische onderzoeksklimaat uit deze periode en heeft een sterk retorisch
effect. Van essentieel belang is dat die benadering de mogelijkheid tot
(zelf) reflectie inperkt. De analyse richt zich op de plaats die de lezers in deze
natuur krijgen toegewezen: hun identiteit is Nederlander, Europeaan en
blanke met een "natuurlijke" positie en missie. Een aantal rassenoverzichten
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toont ons tenslotte racisme pur sang, zoals we op grond van de literatuur over
racisme mogen verwachten.
Reisverhalen van ontdekkingsreizigers zijn een belangrijke bron van
geografische kennis geweest. Ze hebben altijd tot de verbeelding gesproken,
ze genoten een grote populariteit en inspireerden anderen om op reis te gaan.
In hoofdstuk 4 Op reis laat ik zien hoe in weerwil van het imago van geografie
als waardevrije, rationele wetenschap, narratieve elementen van die verhalen
doorwerken in de schoolboeken. Fragmenten van doorleefde ervaringen dringen hier en daar naar de oppervlakte.
Boeken uit de periode tussen 1900 en 1940 staan in dit hoofdstuk
centraal. Ik concentreer mij eerst op de beschrijving van Afrika. Die is goed te
begrijpen als we daarin de blik van een impliciete reiziger herkennen. Van
daaruit gaan we naar de tekstfragmenten waarin de reizigers wel bij name
worden genoemd. De analyse maakt de invloed duidelijk van het reis-motief
in de superiorisering van "blank".
Hoofdstuk 5 "Zwart"is geheel gewijd aan een analyse van deze metafoor. De Europese reisverhalen over Afrika zijn de aanleiding, het begrijpen
van racisme blijft de motivatie; zwart staat tegenover wit of blank, en is er stelselmatig inferieur aan. In deze metafoor komen de vertogen van de ontdekkingsreizigers en de raciale vertogen samen: "zwart" verwijst naar de
ondoordringbaarheid van het continent en naar het uiterlijk van de bewoners.
Aan de hand van vergelijkingen van dit motiefin literatuur, probeer ik - zij het
voorzichtig - een afbakening te maken van schoolboeken als genre. Daarin
kan niet alles gezegd worden. Maar bovenal maken de interdiscursieve relaties
duidelijk hoe verstard veel verhandelingen over Afrika waren en nog zijn.
In hoofdstuk 6 Joden en antisemitisme (1900-1945) presenteer ik een
deelstudie naar de manier waarop joden en antisemitisme worden beschreven. Voor deze onderwerpen is binnen de aardrijkskunde traditioneel niet
zoveel aandacht. De data zijn gering en dwingen geen eenduidige conclusies
af. Toch treden enkele overeenkomstige representaties naar voren en die zijn
veelzeggend. Ik tracht in dit hoofdstuk een vergelijking te maken tussen de
manier waarop antisemitisme binnen en buiten West-Europa wordt beschreven: beïnvloedt de geografische afstand het vertoog over joden en antisemitisme?
Hoofdstuk 7 De foto brengt ons letterlijk oog in oog met de vertegenwoordigers van de diverse rassen. Staan in oudere boeken nog (fraaie) gravures, rond 1900 veroveren foto's hun plaats als illustratiemateriaal. O m de
betekenis van de foto's vast te stellen, analyseer ik naast de rangschikking van
de foto's en de onderschriften ook de positie van de fotograaf, de gefotografeerde en de kijker, zoals die door de foto's tot uitdrukking wordt gebracht. In
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dit hoofdstuk volgen we deze communicatielijnen tond afbeeldingen in
Kern-geografie en Land- en volkenkunde voor de middelbare school. Deze leergangen hebben mede het gezicht van het aardrijkskundeonderwijs bepaald
vanaf 1930 tot aan de jaren zestig, zeventig. Door de diverse uitgaven naast
elkaar te leggen, krijgen we een goede indruk van de veranderingen en
constanten in het raciale vertoog en kunnen we nagaan welke invloed de
oorlogsjaren hierop hebben gehad.
In hoofdstuk 8 Wetenschap tussen 1930 en 75*50 keer ik opnieuw terug
naar de wetenschappers, nu om een helderder beeld te krijgen van hun standpunten over rassen in de periode tussen 1930 en 1950. De theoretische
aannamen over nieuw en oud racisme vormden de aanleiding tot een bespreking van Nederlandse wetenschappelijke studies over rassen uit die tijd. Mijn
belangstelling hiervoor werd nog eens gestimuleerd door mijn conclusies van
de analyses van de foto's uit deze periode. In eerste instantie wilde ik die
periode in 1950 laten eindigen, maar ik zag mij genoodzaakt deze periode te
verlengen, omdat ook dan de aandacht voor mensenrassen in de schoolboeken allerminst verslapt. Mij gaat het vooral om de vraag op welke manier de
wetenschappers in deze studies reageren op de toepassingen van rassentheorieën in Nazi-Duitsland en de moorden op joden. Welke consequenties
hebben deze gebeurtenissen voor de argumentaties en het jargon? Hoe plaatsen zij antisemitisme in hun betogen? De analyses nuanceren de theorie over
"nieuw racisme" en vullen reeds bestaand onderzoek naar wetenschappelijk
en politiek racisme aan.
Welke veranderingen zijn na 1960 aan te wijzen in het vertoog over
rassen in de schoolboeken? Die vraag beantwoord ik in hoofdstuk 9 Naar een
intercultureel perspectief. De kwestie van raciale aanleg, onder wetenschappers
populair, zal dit ras-vertoog beïnvloeden. Hier zal de vooronderstelling van
vooruitgang niet alleen door de mand vallen als ongefundeerd, maar als zelf
een belangrijk topos waarin het oude vertoog actief kan blijven. Naast
"aanleg" behandel ik daarom ook de manier waarop over "ontwikkeling"
wordt gesproken. Beide begrippen hebben een raciale connotatie en ondersteunen in schoolboeken een superieure verbeelding van het Westen, zoals zal
blijken uit de kritische analyse van een aantal schoolboeken die vanaf 1960
verschijnen.
Deze studie is vooral historisch georiënteerd. Die toont hoe eurocentrisme en voorstellingen van rassen zich manifesteerden in de schoolboeken.
De jongste boeken uit het corpus dateren van begin jaren negentig en waarschijnlijk worden die nu al niet meer gebruikt. Toch biedt de analyse van de
representaties van de Nederlandse samenleving uit die boeken een goede basis
om een aantal principes voor interculturele schoolboeken toe te lichten. Die
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k u n n e n wellicht o o k in h e t h u i d i g e onderwijs h u n dienst bewijzen. Zoals ik
eerder stelde, zijn w e t e n s c h a p en s a m e n l e v i n g o p o n d u i d e l i j k e m a a r h e c h t e
wijze m e t elkaar v e r b o n d e n . Z o z o u o o k dit wetenschappelijke o n d e r z o e k
maatschappelijk zijn n u t k u n n e n bewijzen. D e analyses k u n n e n een extra
s t i m u l a n s zijn o m h u i d i g e vertogen over de m u l t i c u l t u r e l e

samenleving

kritisch te bezien.

Noten
1

Mijn eerdere onderzoek omvatte voor het vak aardrijkskunde twaalf methoden of
leergangen, bestemd voor mavo, havo, vwo en het toenmalige lbo. Vijf van de
twaalf beschrijven de afzonderlijke rassen, terwijl een aantal andere methoden
"ras" hanteert om groepen mensen te specificeren (Mok 1990).

2

Zo komen in Mijn eerste atlas: Over het lezen van een kaart, over verre landen en
vreemde volkeren, [enz] (Hierden-Tuinman 1982) diverse werelddelen in vogelvlucht aan de orde. De vermelding van het ras behoort tot de eetste informatie. Zo
staat onder de titel "Europa": "Europa is het werelddeel van de blanke bevolking.
De bewonets hebben een lichte huidkleut" (10). En bij Azië staat: "Azië heet ook
wel het 'gele' werelddeel" (12).

3

In Engeland heeft met name Wright (1983) dit onderwerp onder de aandacht
gebracht. Zie voor Canada de zeer uitgebreide studie van Blondin (1990).

4

In deze studie gebruik ik het woord "ras" zo vaak, dat ik alleen al ten behoeve van
de leesbaatheid de aanhalingstekens weglaat. Dit zal ik ook doen bij de diverse
raciale aanduidingen als dat de leesbaarheid ten goede komt.

5
6

Solomos verwijst hierbij naar Balibar en Wallerstein (1991:222).
Hans Janmaat, de voorman van de Centrum Democraten, is hierover duidelijk:
hij spreekt liever over nationaliteiten. Dit stelde hij ooit tijdens een vergadering in
Rotterdam toen een van zijn aanhangets hem de vraag voorlegde hoeveel rassen er
nu in Nederland wonen (Bleich 1984:22).

7

Van Arkel zegt het als volgt:
Hoewel heden ten dage vrijwel niemand meer het woord ras in de mond durft te nemen, is
de discussie over dit begrip allerminst gesloten.

In de ban van bet ras

££

Ook al is het in principe mogelijk, zonder daarmee tot racisme te vervallen, een (biologisch) verantwoorde definitie van ras op te stellen, het feit blijft dat de term racisme naar
"ras" verwijst. (Van Arkel 1990:11)

8

Marek Kohn ( 1995) zet zijn studie The Race Gallery: The Return of Racial Science
onder meer aftegen het onderzoek van Herrnstein en Murray. Voor publicaties in
de Nederlandse media, zie o.a.: Maanen 1995; Rozendaal 1995; Morganthau
1994; Dings 1994; Hulst 1995/6.

9

De verfrissende uitzondering is het leerboekje voor het basisonderwijs Een Vijf
met Negen Nullen: Over gelijkenissen en verschillen tussen mensen door De Sterck
(z.j.). Met alternatieve wereldkaarten toont de auteur de willekeurige grondslag
van "ras". De leerlingen gaan opnieuw de spreiding van de wereldbevolking
bezien. Afzonderlijke kaarten tonen de indeling van de mensen naar respectievelijk grootte, huidskleur, vorm van de ogen en vorm van de haren.

10 Er zijn talloze voorbeelden van de verwarring over ras. Zo beschrijft Holtrop hoe
enkele journalisten bij lezing van richtlijnen ter bestrijding van racisme, verbaasd
reageerden op het advies: "Vermeld nooit iemands zogenaamde ras". Geheel
onverwachts concentreerde de discussie zich op "zogenaamde". Uiteindelijk bleek
het advies overigens geheel overbodig en werd het geschrapt (Holtrop 1984:1356). In de huidige lijst met aanbevelingen en aandachtspunten van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (NVJ) luidt de eerste regel van het eerste advies:
"Vermeld nooit iemands 'ras'" (Doppen & T o p 1993). Ras staat daarin dus tussen
aanhalingstekens.

11 ZieTierny (1982), Milner (1983) en Vance (1985).
12 Montagu motiveert zijn keuze als volgt:

The claim is that the noncommittal general term "ethnic group" meets the realities of the
situation head on, whereas the term "race" does not. Furthermore, it is claimed that "ethnic
group" is a term of heuristic value. It raises questions, and doubts, leading to clarification and
discovery. The term "race", since it takes for granted what requires to be demonstrated
within its own limits, closes the mind on all that. (Montagu 1964:17)

13 Zie voor een overzicht van de discussies hierover in de U N E S C O The idea of
Racialism (1962) van Snyder, in het Nederlandse vertaald als Rassen, werkelijkheid
en waan: Oorzaken, achtergronden, theorieën (1966).
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Hoofdstuk 1 Ras en racisme in vertogen

1.1 Ras en racisme
Kunnen we het begrip "ras" zo definiëren dat we alleen verwijzen naar het
uiterlijk van mensen en geen enkele andere kwalificatie tot uitdrukking brengen? Van Arkel achtte dit slechts in principe mogelijk. De relatie tussen ras en
racisme temperde zijn optimisme. Volgen we de analyse van Van den Berghe,
die ik ook in de inleiding naar voren bracht, dan is zelfs een bescheiden optimisme snel ten einde als hij stelt dat ras alleen bestaat binnen de context van
racisme. Ras is dus niet hetzelfde als huidskleur of een ander overerfelijk lichamelijk kenmerk. Van cruciaal belang is dat Van den Berghe met die uitspraak
ons vermogen om raciale, fysieke verschillen objectief waar te nemen, ter
discussie stelt: "It is not the presence of objective physical differences between
groups that creates races, but the social recognition of such differences as
socially significant or relevant" (Van den Berghe 1967:11). Met andere woorden: een taxonomie van fysieke diversiteit verwerft betekenis en realiteit als
sociale praktijk. De stelling dat wij verschillen tussen mensen, zoals vastgelegd
in een rassenindeling, nu eenmaal waarnemen komt daardoor onder druk te
staan. Van den Berghe opent zo de weg naar de conceptualisering van racisme
in vertogen, noodzakelijk voor een analyse van "ras" in aardrijkskundeboeken.
Door op die weg verder te gaan, wijk ik af van wat ik hier voor het
gemak aanduid als de meer traditionele, klassieke concepten van racisme.
Strikt genomen zijn ze niet tijdgebonden. Een aantal van deze definities breng
ik naar voren om het verschil duidelijk te maken met conceptualiseringen van
racisme die meer gericht zijn op de betekenis of sociale implicaties van uitingen.
Als Van den Berghe zijn studie Race and racism in 1967 uitbrengt, is de
term "racisme" in het Engelstalige gebied pas vijfentwintig jaar oud. De
antropologe Benedict introduceert deze term in 1942, terwijl ze andets dan
Van den Berghe niet het begrip ras bekritiseert, maar wel de wetenschappelijk
niet bewezen stelling dat er zoiets bestaat als raciale superioriteit. Die
aanname vormt de kern van racisme:
Race is a matter for careful scientific study; Racism is an unproved assumption of the biological and perpetual superiority of one human group over another (Benedict 1982:vii).

Deze definitie van Benedict uit 1942 moeten we duidelijk plaatsen in het
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licht van de antisemitische politiek en propaganda van Nazi-Duitsland. Haar
definitie is een kritische verwijzing hiernaar. Het gaat Benedict niet zozeer om
de validiteit van het ras-begrip; ras maakt deel uit van de definitie van racisme.
Racisme is sindsdien op talloze manieren gedefinieerd. Soms als equivalent van (de oudere termen) rassenhaat, rassenwaan, rasmythe of
ras(sen)discriminatie, soms als onafwendbaar gevolg van vooroordelen en
stereotyperingen of, meer in het algemeen, van onjuiste denkbeelden. De
mogelijke samenhang tussen bepaalde denkbeelden bracht Bovenkerk er
twintig jaar geleden toe te spreken van racisme als een theorie:
[...] een samenhangend stel uitspraken over de mindere kwaliteit van een ander ras of van
andere rassen. Het is een theorie welke de basis vormt van allerlei vormen van ongelijkheid in
samenlevingen, die op raciale of etnische basis georganiseerd zijn. (Bovenkerk 1978:29)

Dat aan racisme geordende denkbeelden ten grondslag liggen, is een opvatting die we ook bij bijvoorbeeld Memmi terugzien. De overtuiging dat er
zuivere rassen bestaan, vormt in zijn visie de basis van racisme. Daarop volgt
de tweede fase met de claim dat zuivere rassen superieur zijn, de rechtvaardiging van de laatste fase: de overheersing (Memmi 1983, hoofdstuk 1). Voor
Memmi is racisme dus een daad, in gang gezet door (verkeerde) opvattingen
over rassen. '
Deze definities verwoorden de verbeeldingen van meer- en minderwaardigheid die gepaard gaan en gingen met uiteenlopende vormen van
geweld door blanken, tegen joden, tegen zwarten en mensen in de toenmalige
gekoloniseerde gebieden. Ofwel: tegen een ieder die niet gerekend werd of
wordt tot het zogenaamde blanke ras. Volgens Banton wordt racisme voor
1968 vooral als een doctrine gedefinieerd. Daarna vallen ook houdingen en
daden onder racisme. Die uitbreiding zou een nieuwe impuls hebben gegeven
aan de strijd tegen apartheid en aan de dekolonisatie van Angola, Mozambique en Zimbabwe (Banton 1992:25). De definities van Bovenkerk en
Memmi drukken inderdaad een doctrine uit. Beiden hielden zich overigens
wel bezig met de vraag of racisme nu uitsluitend een opinie of denkbeeld is of
(ook) een handeling. Bovenkerk reserveert de term racisme voor een opinie.
Discriminatie verwijst dan naar een handeling. De betekenis van handeling
vat hij echter ruim op: ontkenning van achterstandssituaties rekent hij ook tot
discriminatie.
Bovenkerk en Memmi lijken zich er, hier althans, vooral op toe te
leggen het gedachtegoed van racisten of denkbeelden achter racistische
handelingen te ontrafelen en te verwoorden in de definities. Ze wekken de
indruk dat de daden voortkomen uit coherente mentale voorstellingen, een
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optie die ik zal betwijfelen. Die optie is tenminste voor mijn onderzoek niet
noodzakelijk. Bleich lijkt van die twijfel ook gewag te maken in Nederlands
racisme (Bleich, Schumacher e.a. 1984). In de inleiding verwijst ze regelmatig
naar Memmi. Ze beschouwt, net als hij, racisme in relatie tot vooroordelen en
deelt zijn opvatting dat racisme deel uitmaakt van de dominante cultuur. De
causaliteit tussen denken en handelen laat zij echter los. Zij stelt weliswaar dat
racisme alleen dan kan bestaan als de vooroordelen over een bepaalde groepering algemeen verspreid en aanvaard zijn. Maar vooroordelen leiden volgens
haar niet automatisch tot actie en iemand die discrimineert hoeft dit niet te
doen op basis van bevooroordeelde visies. Evenmin zijn vooroordelen altijd
manifest. Dat hoeft ook niet omdat daartoe geen noodzaak bestaat. Toen de
ideologie van racisme eenmaal vaste voet aan de grond kreeg, zo stelt Bleich,
was het voor de blanke kolonisatoren en slavenhandelaren niet meer noodzakelijk om hun overheersing te rechtvaardigen. H u n machtspositie als blanke
was inmiddels vanzelfsprekend geworden (1984:19).
Scala aan definities
Ik heb de bovenstaande definities van racisme ontdaan van aanvullingen en
nuanceringen, om zo mijn visie op racisme in deze studie sterker tot uitdrukking te brengen. De veronderstelde onwrikbare relatie tussen vooroordelen en
racisme zal ik hierin loslaten, terwijl de scheiding tussen denken en doen kleiner wordt.
Racisme manifesteert zich op uiteenlopende manieren. Dat verklaart
het scala aan definities. En waar de ene theorie de achterliggende overtuigingen en intenties wil benoemen, legt de andere meer of uitsluitend nadruk op
de effecten, ongeacht de vraag of die overeenstemmen met de bedoelingen.
Maar ook het studieobject heeft invloed. Een onderzoek naar de denkbeelden
en daden van aanhangers van de Centrum Democraten of van andere rechtsextremistische partijen is onvergelijkbaar met een analyse van sociale representaties in huidige schoolboeken. Toch gaat het er in essentie wel om de
uiteenlopende voorstellingen en uitspraken samen te brengen in een concept,
waarmee men de associatie uitdrukt met oudere of andere vormen van raciaal
geweld. Het gedachtegoed dat wordt uitgedragen door neonazi's of rechtsextremistische partijen fungeert dan als een ijkpunt, vanwege de overeenkomsten met de nazistische ideologie van het Derde Rijk. De definities van
Memmi, Bovenkerk en Benedict geven dit gedachtegoed treffend weer. Bij
een analyse van oude en nieuwe schoolboeken zullen we die denkbeelden
waarschijnlijk niet tegenkomen. Zelfs de kleinste sporen naar die ideologie
baren zorgen, en die motiveren de analyse.
Zoals gezegd zal mijn analyse gericht zijn op de mogelijke betekenissen
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of implicaties van afbeeldingen en beschrijvingen. Rekening houdend hiermee, kunnen we de definities van racisme als volgt samenbrengen: racisme
staat voor al die uitingen die voeding geven aan de idee van een blanke superioriteit en die de (relatieve) machtspositie van "blank" bestendigen of versterken. Dat is hier de kern van racisme.
Betekenis ontstaat binnen een bepaalde sociaal-historische context. O m ras
en racisme in vertogen te analyseren, is een uitwerking van die definitie nodig
waarin we tegemoet komen aan die historiciteit, en waarin de focus van
analyse zal zijn: het onderscheid, respectievelijk minorisering en/of uitsluiting. Historisch gezien is ras het discursieve object van racisme, dat zich in het
Westen heeft ontwikkeld en in het imperialistische en kolonialistische tijdperk (mede) de sociale, economische en politieke verhoudingen fundamenteel heeft beïnvloed en gedefinieerd. Niet alleen nationaliteiten, bewoners van
diverse windstreken, ook rassen stonden tegenover elkaar. In de perceptie van
het "eigene" en de "andere" werd ras van cruciaal belang (zie ook Fanon
1984).
Door die geschiedenis en zijn object onderscheidt racisme zich van
uitsluiting of minorisering van groepen mensen op basis van andere sociale
categorieën, zoals sekse, klasse en etniciteit. Van al deze vertogen is macht de
gemene deler. Dit betekent dat racisme weliswaar een eigen geschiedenis en
idioom heeft, maar tegelijkertijd overeenkomsten vertoont met vertogen die
de dominante positie van andere collectieve identiteiten bevordert of wil
uitdragen. Gemeenschappelijk is het effect van minorisering en/of uitsluiting
van groepen mensen. Typerend voor racisme is het (andere) uiterlijk. Dat is de
inzet voor het verschil. Het doel of de uitkomst is de ondersteuning van de
machtspositie van een blank subject, of van het beeld van diens aangeboren
superioriteit.
O m racisme bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt te bestrijden, is
aandacht voor vooroordelen noodzakelijk. In mijn onderzoek zijn de sleutelbegrippen differentie en inferiorisering versus superiorisering (zie ook
Wieviorka 1995, Goldberg 1990, 1995). Deze kunnen we zien als processen
die in de teksten zelf in gang worden gezet. Gezien hun functie in de totstandkoming van identiteit en beeldvorming, verdienen ze alle aandacht bij de
realisatie van interculturele leermiddelen. Vooroordelen hoeven in de processen van differentie en inferiorisering geen rol te spelen, maar we kunnen ze
wel binnen deze theoretische context plaatsen, zoals ik straks zal illustreren.
Deze oriëntatie op differentie en inferiorisering zal ik toelichten vanuit de
visie van de (kritische) vertooganalyse, die taal zelf beschouwt als sociale praktijk. De nadruk zal liggen op de mogelijke betekenissen, op de betekenis-

Hoofdstuk 1 Ras en rascïsme in vertogen

27

processen en minder, zoals in de geciteerde definities van Memmi en
Bovenkerk, op de innerlijke, achterliggende, beweegredenen van degene die
verantwoordelijk is voor de uitingen.
Differentie en inferiorisering
De differentie en inferiorisering dan wel superiorisering heb ik hierboven
aangeduid als de pijlers van een racistisch vertoog. Daarmee is nog niet helder
hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ik zal hieronder allereerst laten zien dat in
de praktijk het onderscheid tussen differentie en inferiorisering of uitsluiting
soms nauwelijks te maken is. Deze visie heeft consequenties voor de conceptualisering van racisme en de methode van analyse. In samenhang met dit
eerste punt moeten we bovendien enig idee hebben van de manieren waarop
in teksten een onderscheid tussen sociale categorieën tot stand komt en hoe
dat kan leiden tot ongelijkheid, of preciezer, tot ongelijkwaardigheid.
Deze vragen nodigen ertoe uit de volgende definitie van racisme te problematiseren, die op het eerste gezicht geschikt lijkt om racisme in vertogen te
analyseren. Is het onderscheid, bijvoorbeeld naar ras, inderdaad zoals Miles
daarin stelt, de fase vootafgaand aan racisme? En hoe moeten we de notie
representatie opvatten?
In sum, I use rhe concept of racism to refer to a particular form of (evaluative) representation
which is a specific instance of a wider (descriptive) process of racialisation (Miles 1989:84).

Het eerste probleem waar deze definitie ons dus voor plaatst, is hoe we de
descriptieve fase kunnen onderscheiden van de evaluatieve fase. Toegepast op
ras betekent dit een onderscheid tussen racialisatie (de descriptieve fase) en
racisme (de evaluatieve fase). In feite hervatten we daarmee de discussie over
de vraag of elk onderscheid in ras een racistisch vertoog construeert. Voor de
analyse blijft die vraag relevant. Goldberg acht het zelfs noodzakelijk dit
onderscheid wel te maken (1995:42). Het onderscheid in ras zal het begin
zijn van de analyse. Die moet vaststellen wat de betekenis ervan is.
Miles spitst zijn analyse toe op representaties. Ze zijn inderdaad een
belangrijke basis voor de verbeelding van inferioriteit of superioriteit, maar
macht komt op verschillende niveaus tot uitdrukking, die niet altijd zichtbaar
zijn in representaties. Minstens zo belangrijk is een analyse van de vooronderstellingen (Goldberg 1990:300; Fowler 1996), en de effecten van de uitingen
door differentiatie.
Deze twee problemen, het onderscheid tussen differentie en minorisering ofwel inferiorisering en de status van representaties, werk ik uit aan de
hand van een fragment uit een schoolboek. Bovendien wordt in dit voorbeeld
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de relatie tussen tekst en praktijk duidelijk. Het subject is tenslotte, in samenhang met de differentie, een belangrijke grondslag van de analyse.
We bekijken de volgende omschrijving van het begrip "etnische minderheid".
In Nederland waren er van de 14 miljoen Nederlanders ongeveer 500 000 buitenlander.
Deze buitenlanders vormen dus een minderheid in Nederland. En omdat ze vaak van een
ander ras zijn, noemen we ze etnische minderheden. Het woord 'etnisch" heeft te maken met
ras. Deze mensen zijn allemaal leden van andere volken, met elk een eigen identiteit. ( Werk
aan de wereldwerkboek 2 1985:33}2

Volgen we deze beschrijving heel letterlijk en concentreren we ons op de betekenis van het ras-begrip in relatie tot de andere sociale categorieën, dan zien
we hoe in de differenties de uitsluiting al besloten ligt. Equivalenten vormen
in dit fragment de basis van de uitleg. Elke zin of propositie voegt een nieuwe
kwalificatie toe. Buitenlander is de eerste omschrijving van etniciteit. (Ik
negeer hier de suggestie uit de eerste zin dat iemand zowel Nederlander als
buitenlander kan zijn.)3 Minderheid verwijst volgens de tekst naar een kwantiteit: binnen de groep Nederlanders vertegenwoordigen de buitenlanders een
relatief klein percentage. Etniciteit wordt vervolgens gelijkgesteld aan (ander)
ras, (ander) volk, en (eigen) identiteit. Tussen etniciteit en ras wordt tweemaal
een specifieke verbinding gemaakt.
Twee aspecten uit de beschrijving van etnische minderheid zijn
problematisch: het gebruik van ras en de betekenis van "ander". De vrij
directe verbinding met ras geeft aan etniciteit de betekenis van uiterlijke
herkenbaarheid, maar ook volk is inwisselbaar met ras. Dat geldt tevens voor
nationaliteit, waar de eerste zin aan refereert. Uiteindelijk krijgen zowel volk
als nationaliteit die raciale dimensie, alsof beide erfelijk bepaald zijn. Zelfs
identiteit lijkt door ras voorspeld te kunnen worden.
Maar in deze passage gebeurt meer. In de omschrijving van een sociale
categorie is tegelijkertijd een visie vervat op de sociale verhoudingen in de
Nederlandse samenleving waar de leerlingen in betrokken worden: als deelnemers aan die samenleving en als lezers. Cruciaal voor hun positie is de bepaling "andere" bij "volken". De implicatie is dat Nederlanders gerekend
moeten worden tot één ras. Dit effect ontstaat door slechts "de ander" te
duiden. Hayden White (1978) noemt deze vorm van negatieve zelf-definitie
"ostensive self-definition by negation". Deze retorische strategie komt vaak
voor in de beschrijving van Nederland als multiculturele samenleving. Een
etnische minderheid is hier derhalve per definitie herkenbaar als "nier-Nederlands" en buitenlands.
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Een individu of groep aanduiden als "anders" legt een differentie vast
met het "eigene" (sprekend en aangesproken subject), dat bij gratie van een
dominante positie niet altijd benoemd hoeft te worden. De differentie zelf
demonstreert sociale ongelijkheid. Blijven met aanduidingen als Nederlander
of buitenlander de lezers nog op een betrekkelijk neutrale afstand, door
"ander" ontstaat betrokkenheid en uitsluiting, ofwel solidariteit en afstand,
wat versterkt wordt door "we" en "ze" in de derde zin. Deze aanduidingen
hebben dus een sterk retorisch effect. Leerlingen die uit deze omschrijving
opmaken dat zijzelf tot een etnische minderheidsgroep zullen worden gerekend, zijn op grond daarvan buitengesloten als lezers. Hun uitsluiting is een
direct gevolg van de differentie. De omschrijving van de Nederlandse samenleving bepaalt hun positie: sommigen horen erbij, de anderen bestaan op
grond van hun "anderszijn" en horen er derhalve niet bij. Indirect wordt daarmee ook de geografische betekenis vastgelegd en gaat het er ook om wie de
"eigenlijke" bewoners van Nederland (kunnen) zijn. De uitsluiting van leerlingen, het etnocentrische beeld van Nederland, maakt deze passage bezwaarlijk vanuit een interculturele optiek. Twee uitgangspunten stel ik daarin
centraal: culturen en identiteiten zijn dynamisch en mensen zijn ondanks
hun verschillen gelijkwaardig. Hier zijn de identiteiten op voorhand toegewezen en is dynamiek onmogelijk. Bovendien worden culturele groeperingen in
Nederland niet als gelijkwaardig gepresenteerd en heeft de passage maar één
groep leerlingen op het oog. Dus ook op het niveau van de aanspreking wordt
ongelijkwaardigheid gecreëerd.
Het probleem van deze passage kunnen we niet vatten als we ons
zouden beperken tot het traceren van stereotypen of vooroordelen. Noch
biedt het criterium van "evaluative representation", dat Miles voorstelt, hier
houvast. Uitsluiting is het kernprobleem, een direct gevolg van de differentie.
De nivellering van de verschillende sociale categorieën resulteert vervolgens
in twee starre identiteiten, op basis van "eigen" en "ander", vastgelegd bij
geboorte en grondgebied, en bijna organisch van elkaar afgesloten. De
"ander" is niet gedifferentieerd en bestaat alleen als tegenhanger van "het
eigene". Ras is niet de enige sociale formatie die deze problemen oproept. Dit
begrip versterkt wel de essentialistische betekenis van identiteit. Terecht
beschouwt Hall die tweeledige differentiatie en verstarring als de basis van
racisme: "Racisme functioneert door het opwerpen van onoverbrugbare
symbolische grenzen tussen raciaal gevormde categorieën" (Hall 1991b: 175).
Een binair representatiesysteem is volgens hem kenmerkend voor racisme.
Steeds wordt benadrukt wie er wel en niet bijhoort. Racisme fixeert verschillen en zal pogen die verschillen natuurlijk te maken.
Dergelijke polariserende beschrijvingen komen nog steeds veel voor in
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de huidige schoolboeken. Het anderszijn wordt bijna tot identiteit verheven;
allochtonen en "gekleurde" mensen lijken alleen te bestaan bij de gratie van
dit (vermeende) anderszijn (Mok & Reinsch 1996). In het perspectief van die
tweedeling moeten we vooroordelen plaatsen. Die vinden in dergelijke polarisaties hun voedingsbodem. Onderzoeken naar de effecten van voorlichtingscampagnes die gericht zijn op de bestrijding van etnische vooroordelen,
maken duidelijk dat de cognitief-psychologische component vaak ondergeschikt is aan de sociaal-affectieve. Tot die conclusie kwamen onder meer
Hartmann en Husband in hun onderzoek naar de receptie van informatie
over etnische minderheidsgroeperingen: witte mensen zijn geneigd die informatie naast zich neer te leggen die niet strookt met hun eigen standpunt
terwijl zij voor ditzelfde standpunt eerder naar nieuwe bewijsgronden zullen
zoeken (Hartmann & Husband 1981:289).
Deze bevinding komt overeen met de conclusies van twee vergelijkbare Nederlandse onderzoeken door Wentholt en door Bruijnincx en Van der
Kleij (Wentholt & IKOR 1972; Bruijnincx & Van der Kleij 1984). Wentholt
moet concludeten dat een televisieprogramma met informatie over de levenswijzen en gewoonten van mindetheidsgtoeperingen niet zonder meer leidt tot
een beter begrip. Tot dezelfde conclusie leidt de studie van Bruijnincx en Van
der Kleij naar de effecten van een campagne van SIRE die culturele eigenaardigheden benadrukt. Interessant zijn de resultaten van hun experimentele
onderzoek: zij manipuleerden de teksten, waarbij zij niet de vetschillen, maar
de overeenkomsten met "de" Nederlandse cultuur tot uitgangspunt namen.
Deze gemanipuleerde tekst nu bleek wel effect te sorteren, in tegenstelling tot
de voorlichtingscampagnes die uitgingen van vetschillen tussen groeperingen. Daaruit valt af te leiden dat voorlichting meer kans van slagen heeft als de
(vermeende) discrepantie tussen groeperingen wordt overbrugd.
De resultaten kunnen we ook anders interpreteren: ze leggen empirisch vast hoe identiteiten door teksten worden opgeroepen en vorm krijgen,
hier op basis van een cultureel verschil, dat wil zeggen verschillend van een
dominante cultuur. Blijkbaar waren de proefpersonen wel in staat zichzelf
buiten de gtenzen van hun (veronderstelde) etniciteit te identificeren met
anderen, nu daar mogelijkheid toe geboden werd. In feite laten deze analyses
zien dat mensen hun identiteit niet uitsluitend bepalen op grond van hun
etniciteit. De gemanipuleerde reclameteksten doorbreken deze beperking.
Miles trachtte racisme als ideologie te definiëren. Daarmee distantieerde hij zich van de direct zichtbare racistische praktijken. Bovenkerk
bracht ook een scheiding aan tussen denkbeelden en daden. De marge tussen
beide versmalt echter binnen de vertoogtheorie. Het citaat hierboven waarin
het begrip etnische minderheid wordt uitgelegd, illustreert de mogelijke
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sociale betekenis van teksten. In de vertooganalyse heeft taal zelfde status van
sociale praktijk. Taal activeert sociale en psychologische processen. Vertogen
construeren, definiëren en articuleren subjectiviteit, individualiteit, sociale
groeperingen en categorieën. Vertogen definiëren individuen als subjecten.
Intuïtief heeft men een beeld van zichzelf maar het beeld wordt alleen in en
door taal uitgedrukt. Van belang zijn daarbij vooral de vertogen die differenties aanbrengen. Subjecten herkennen zichzelf juist in contrast met anderen
(Goldberg 1990).
Als uitvloeisel van de differentie zullen subjecten zoals gezegd invalshoek zijn in de analyse van de schoolboeken. De evaluatieve component van
de representaties is niet altijd direct als zodanig te herkennen. De betekenis
ervan is afhankelijk van het effect dat teksten teweegbrengen. De teksten
moeten we daarom zoals gezegd relateren aan andere sociale, culturele of
historische situaties en vertogen. Dit houdt in dat de manifestaties zeer divers
kunnen zijn, heel expliciet of zeer indirect. Zelfs, zoals Mullard laat zien,
onder het mom van gelijkheid (Mullard 1986). Voor Nederland biedt het
onderzoek van Essed Inzicht in alledaags racisme helderheid. Zij toont daarin
aan dat het Nederlandse racisme ook opereert door middel van het "tolerantie-discours" (Essed 1991:22). Het gaat dan niet zozeer om de vraag wat
mensen precies uitdrukken en met welke intentie, maar meer om de implicaties daarvan. De verdienste van de analyse van Essed naar racisme-ervaringen
van vrouwen in Noord-Amerika en Nederland ligt juist in het feit dat zij oog
heeft voor de uitwerking op degenen tot wie handelingen of uitingen zijn
gericht. Of die overeenkomen met de bedoelingen ervan, acht zij hier dus niet
van primair belang. Het gaat allereerst om de betekenis die de toehoorder of
de lezer aan de uitingen toekent. 4
De begrippen differentie, categorisatie, macht en (betekenis)effect
moeten een plaats krijgen in de definitie die ik hier zal hanteren bij de analyses van de schoolboeken. In de volgende twee definities van respectievelijk
Wetherell en Potter en van Anthias en Yuval-Davis, zijn deze begrippen
samengebracht. Wetherell en Potter hebben hun definitie toegespitst op de
etnische verhoudingen in Nieuw Zeeland. De inhoud van het vertoog laten ze
open, terwijl ze die direct in relatie brengen met macht:
Racist discourse [...] should be seen as discourse (of whatever content) which has the effect of
establishing, sustaining and reinforcing oppressive power relations between those defined, in
the New Zealand case, as Maori and those defined as Päkehä. [...]
Racist discourse is discourse which has the effect of categorizing, allocating and discriminating between certain groups and, in the context of New Zealand, it is discourse which justifies, sustains and legitimates those practices which maintain the power and dominance of
Päkehä New Zealanders. (Wetherall & Potter 1992:70)
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Ook volgens Anthias en Yuval-Davis is een proces van racialisering niet strikt
noodzakelijk. Voor hen is racisme een vertoog en praktijk van inferioriseren
van etnische groeperingen, zonder dat daaraan een proces van racialisatie ten
grondslag hoeft te liggen.5 Een analyse van de intersecties tussen de verschillende sociale categorieën is daarbij onmisbaar:
We believe that an effective analysis requires exploring how exclusions and subordinations
are linked to produce diverse outcomes with regard ro the placement of collective subjects
within the different major divisions that construct them. That is, our approach requires that
we look at the intersection between class, ethnicity, race and gender divisions and processes
within the state. (Anthias & Yuval-Davis 1992:20)

Of we, zeker voor de oudere schoolboeken, ook kunnen stellen dat het
voldoende is ons te concentreren op etniciteit, zoals zij voorstellen, blijft nog
de vraag. Voorlopig zal ras centraal staan. O m de betekenis ervan te duiden zal
ik voorstellingen van andere collectieve subjecten in samenhang analyseren,
ook in relatie tot de aanspreking van de lezer. De analyse zal zich richten op de
relaties tussen de verschillende subjecten en op de vertogen waar ze deel van
uitmaken of die ze oproepen. Zo moeten we zicht krijgen op de verbeelding
van een blank superieur subject. Deze invalshoek leidt naar een intertekstueel
en interdiscursief analysestandpunt. Dat standpunt licht ik toe ik paragraaf
1.3. Eerst ga ik hieronder in op de theorievorming over huidige vormen van
racisme. Uiteindelijk is de vraag in dit onderzoek ook in hoeverre de analyse
van passages uit aardrijkskundemethoden steun biedt aan opvattingen over
oud en nieuw racisme.

1.2 Oud en nieuw racisme
Een van de pioniers van de theorievorming over huidige uitingen van racisme
is de sociaal-psycholoog McConahay. In zijn beschouwing van het moderne
racisme in Amerika legt hij expliciet een relatie met racisme onder Hitler.
Sindsdien is volgens hem het raciale klimaat drastisch veranderd (McConahay 1986). Eerder in 1976 duidde hij met zijn collega, de sociaal-psycholoog
Hough, deze verandering aan als symbolisch racisme (McConahay & Hough
1976). Daarmee karakteriseerden zij de minder heftige uitingen waarvan
witte Amerikanen zich bedienden in hun verzet tegen gelijke burgerrechten.
Hun terminologie zou abstracter en symbolischer zijn, wat noodzakelijk was
gezien de groeiende intolerantie tegen expliciete vormen van racisme, een
resultaat van de Civil Rights Movement.
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In Britse vertogen zouden zich vergelijkbare veranderingen aftekenen,
van expliciete naar impliciete vormen van racisme, mede doordat niet ras,
maar cultuur, etniciteit of nationaal gevoel als motief op de voorgrond treedt.
Het debat gaat meer over verschillen die van gelijkwaardige orde zijn dan over
fundamentele ongelijkheid op basis van een vermeend raciaal verschil. Zeer
bekend is in dit verband de studie van Barker The New Racism uit 1981. Hij
signaleert in politieke debatten over immigratie een nieuw argument: mensen
hebben een aangeboren neiging om bij "de eigen groep" te verkeren. Een
toename van migranten uit de voormalige koloniën zou het "eigen" cultuurgoed te veel onder druk zetten. Het natie-concept wordt van cruciaal belang
in de legitimaties van racisme. De angst voor vreemdelingen zou aangeboren
zijn, terwijl mensen een natuurlijke neiging vertonen hun eigen gebied en
derhalve hun eigen cultuur te beschermen. Uit de citaten die Barker verwerkt,
blijkt dat de angst om voor racist te worden uitgemaakt doorwerkt in het
vertoog. Veelvuldig wordt bijvoorbeeld de stelling verdedigd dat je geen racist
hoeft te zijn als je enige twijfels hebt over de immigratiepolitiek. Het raciaal
vooroordeel krijgt zo binnen deze nieuwe vormen van racisme een andere
definitie: je bent raciaal bevooroordeeld als je weigert de levenswijze over te
nemen van het land waarin je wilt leven (Barker 1982:17).
De kern van het nieuwe racisme bestaat dus uit de koppeling van "de
menselijke natuur" met de geografie; men maakt aanspraak op het oorspronkelijk eigen gebied. Cultuur en natie worden met elkaar verbonden. Deze
nieuwe theorie duidt Barker aan als pseudo-biologisch culturalisme:
Nations in this view are not built out of politics and economics, but out of human natute. It
is in our biology, our instincts, to defend our way of life, traditions and customs against
outsiders - not because they are inferior, but because they are part of different cultures. This
is a non-rational process; and none the worse of it. For we are soaked in, made up out of, our
traditions and our culture (Barker 1982:23-24).

Van expliciete uitingen van racisme zou volgens Barker geen sprake meer zijn.
De argumenten verwijzen niet meer naar vermeende raciale en dus aangeboren meer- en minderwaardigheid, hoewel hij hierbij aantekent dat het een
mythe is te veronderstellen dat dit vroeger wel altijd het geval was.
Ook Reeves (1983) toont aan dat racisme zich in Britse politieke en
parlementaire vertogen indirect openbaart. De sprekers zullen zich ervoor
hoeden de verdenking van racisme op zich te laden en bedienen zich daartoe
van wat Reeves noemt, een "sanitary coding". De politici vermijden te spreken in termen van raciale categorieën: "discursieve deracialisatie" is een
kenmerk van het huidige politieke vertoog.
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De theorievorming over symbolisch of modern racisme is vooral gebaseerd op Engelstalige bronnen. Toch rust er volgens Essed (1988) ook in
Nederland een taboe op het gebruik van ras en voeren in de jaren zestig al
culturele vooroordelen de boventoon. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reactie op
de vestiging toentertijd van Surinamers en Antillianen in Nederland. Verwijzingen naar raciaal aangeboren, minderwaardige eigenschappen verdwijnen
naar de achtergrond (Essed 1986, 1988, 1991). Maar de vooroordelen die
Essed noteert, zijn zeer negatief en sommige zijn zeer oud: zwarte mensen zijn
agressief, lui en luidruchtig, ze weigeren zich de Nederlandse cultuur eigen te
maken, terwijl ze vooral en ten onrechte profiteren van de Nederlandse
welvaart (Essed 1988:12). De Amerikaanse wetenschapper Blakely (1993)
signaleert rond 1975 overigens, met de onafhankelijkheid van Suriname, een
opvallend negatieve omslag in de houding van autochtone Nederlanders ten
aanzien van gekleurde mensen. Uit het onderzoek van Essed komt nog een
andere opvallende Nederlandse karakteristiek uit de jaren tachtig naar voren:
de ontkenning van racisme. Terwijl Amerikaanse en Nederlandse vertogen
overeenstemmen in subtiliteit en indirectheid, is het oordeel over racisme
verschillend. Amerikanen stellen dat discriminatie nu niet meer voorkomt,
Nederlanders sterken zich nog in de jaren tachtig in de overtuiging dat
racisme geen Nederlands verschijnsel is (Essed 1988:14-15).
O m uitsluiting van minderheden te bepleiten bedient men zich dus
van een nieuwe terminologie. Niet ras, maar cultuur, natie of etniciteit wordt
gelexicaliseerd (zie ook Seidel 1988). In samenhang daarmee verandert ook de
argumentatie. Volgens Mullard (1986) is de term racisme voor Nederland niet
eens meer geschikt. Hij spreekt daarom liever van etnicisme: openlijk belijdt
men wel dat de etnische verschillen van gelijke orde zijn, maar impliciet gaat
men uit van etnische of culturele ongelijkwaardigheid (zie ook Essed 1991:2122; Van Dijk 1993:162-3). Of dit nu ook al geldt voor de periode direct na de
Tweede Wereldoorlog is evenwel niet duidelijk. In de diverse analyses van de
huidige vormen van racisme, brengen wetenschappers de vertoog-wijziging
hier wel mee in verband. De ervaringen van de shoah, het taboe rond ras en
racisme vormen de achtergronden van de veranderingen. Men tracht het
vertoog zo vorm te geven dat men het risico uitsluit van racisme te worden
beschuldigd. Daarbij poogt men voortdurend een afstemming te vinden
tussen algemene normen enerzijds en de eigen individuele antipathie anderzijds. O m die reden wijzen Dovidio en Gaertner (1986) op ambivalenties en
inconsistenties als kenmerken van huidige racistische vertogen. Sporen van die
ambivalenties zijn in de vertogen terug te vinden. De norm tegen racistisch of
bevooroordeeld taalgebruik is zo sterk en algemeen dat zelfs fascisten en racisten zich van deze en vergelijkbare strategieën bedienen.
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Discursieve samenhang
Tot zover een samenvatting van de analyses en theorievorming over de nieuwe
vormen van racisme na de periode van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de
observaties zeer interessant zijn en ik de conclusies niet wil weerleggen, ben ik
voorzichtig in het overnemen van een aantal aannamen. Mijn terughoudendheid komt vooral voort uit mijn twijfel over de wijze waarop door de
omschrijving van de moderne varianten een verouderd vertoog in beeld wordt
gebracht. Een contrast met oudere uitingsvormen wordt opgeroepen, terwijl
daarover nog niet zoveel duidelijkheid bestaat. Bovendien hebben de meeste
onderzoeken betrekking op Engelstalige vertogen en is het de vraag in
hoeverre de conclusies voor Nederland zullen opgaan. Voor Nederland is nog
weinig historisch onderzoek verricht zodat moeilijk te zeggen is waar het
verschil uit bestaat. De analyses van de aardrijkskundemethoden, tezamen
met de analyse van enige wetenschappelijke werken, zijn pogingen om oude
vertogen te karakteriseren en om zo het nieuwe racisme beter te kunnen
begrijpen. Zoals hierna nog duidelijk zal worden, leiden diverse analyses van
wetenschappelijke vertogen tussen 1930 en 1950 niet tot eensluidende en
ondubbelzinnige interpretaties.
Het is uiteraard aannemelijk dat het lexicon of idioom, de argumentaties en de retorische structuur van een minderheden-vertoog veranderd zijn.
Hier is allereerst het uitgangspunt dat dit vertoog, of we dit nu wel of niet als
racistisch karakteriseren, als sociale praktijk constant aan verandering onderhevig is, terwijl verschillende vormen naast elkaar bestaan. Door de tijd heen
zal het steeds nieuwe elementen in zich opnemen, de discursieve samenhang
met andere sociale subjecten is een constante. Soms treedt de samenhang met
het ene subject meer op de voorgrond dan met een ander subject, terwijl de
retorische structuur afhankelijk zal zijn van de omgeving, van het genre of de
setting.
Natie en cultuur zullen in het verleden ook de betekenis van ras
hebben bepaald. Zo een verandering optreedt spreek ik liever, conform de
vertoogopvatting, over een graduele verandering. Dit betekent dat van een
absolute breuk nooit sprake zal kunnen zijn. Die opvatting wordt niet alleen
gesteund door Barker als hij stelt dat het een misvatting is te denken dat
oudere vormen van racisme eenduidig waren. Analyses van films bijvoorbeeld
bevestigen dit ook: oude beelden verschijnen naast nieuwe (Mclean 1995).
Een ander punt van discussie is de vraag of ambivalenties en inconsistenties uitsluitend hedendaagse vertogen kenmerken. Billig (1987; 1988a;
1988b) plaatst hun voorkomen in breder verband en ziet ze als eigenschappen
van denkprocessen, sociale cognities en ideologieën (zie ook 1.3). De constateringen van Gunnar Myrdal over de houdingen van blanken in het zuiden
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van de Verenigde Staten, door hem beschreven in The American Dilemma
(1944), is in dit verband veelzeggend. Billig wijst speciaal op Myrdals observatie dat witte mensen in het zuiden van de Verenigde Staten met grote zorgvuldigheid hun woorden kiezen als zij zich verdedigen tegen discriminatie van
zwarten. Zij drukken zich op een indirecte manier uit en plaatsen raciale
vooroordelen vooral buiten zichzelf. De ambivalenties kunnen dus ook in
oudere vertogen voorkomen. Interessant is het bovendien om, naar advies van
Billig (1988b), ook te analyseren hoe men vooroordelen en racisme definieert. Vertaald naar het idioom van rond 1940, betekent dit dat we moeten
bepalen welke betekenissen gehecht worden aan termen als rassenwaan,
rassenhaat en antisemitisme.
Een laatste vraag waarvoor de theorievorming over nieuwe uitdrukkingen van racisme ons stelt, is hoe we de lexicale verandering, van ras naar
cultuur, moeten begrijpen. Betekent het inderdaad dat ook de sociale cognities zijn veranderd, of maakt ras daar al zozeer deel van uit dat het niet altijd
benoemd hoeft te worden (zie ook Essed 1988:12). En heeft Condor (1988)
gelijk als ze stelt dat "these 'new' forms of racism simply take the existence of
significance of'race' categories for granted" (72). In deze studie ga ik na hoe
wetenschappers zich opstellen ten aanzien van ras: hoe functioneert dit begrip
in hun theorievorming en hoe reageren zij op toepassingen ervan in bijvoorbeeld de binnenlandse en koloniale politiek? Bovendien ga ik na welke betekenissen aan cultuur worden gehecht. Wordt het dynamische karakter van
culturen ontkend, dan kunnen grenzen tussen cultuur en ras al gauw versmallen. Cultuur wordt dan makkelijk gezien als aangeboren en onveranderlijk.
De vraag naar de betekenissen van ras en cultuur is met name relevant
waar het gaat om de representaties van joden en antisemitisme. In dit onderzoek beschouw ik antisemitisme als een bijzondere vorm van racisme: het
heeft door zijn object en geschiedenis een eigen vertoog, het heeft met racisme
de uitsluiting gemeen en het geracialiseerde object. Toch ontbreekt in de antisemitische propaganda van voor 1940 vaak het woord ras. Leydesdorff
spreekt in navolging van Schöffer dan ook van een cultureel antisemitisme in
Nederland voor 1940. (Leydesdorff 1987:271; Schöffer 1982). En volgens
Noordman werden joden in wetenschappelijke zin, bijna nooit als een afzonderlijk ras gezien (1989:130). De verwijzingen naar cultuur en ras zullen
daarom in de analyses van de representaties van joden in hoofdstuk 6 en 8
speciale aandacht krijgen.
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1.3 Intertekstualiteit, sociale cognities, argumentatie
Intertekstualiteit
Het begrip intertekstualiteit drukt uit dat betekenis tot stand komt in en door
relaties met andere teksten. Een tekst staat in een communicatieve verhouding tot andere teksten, neemt elementen, citaten en fragmenten daaruit op,
en zal ze opnieuw betekenis verlenen, nu ze in een andere tekstuele omgeving
zijn geplaatst.
De Franse literatuurwetenschapper Julia Kristeva introduceerde het
begrip intertekstualiteit in 1969, als uitwerking van het dialogische principe
van Bachtin (zie Bakhtin 1990). Bachtin wilde met dialogiciteit aangeven dat
een literaire tekst niet zozeer moet worden opgevat als een weergave van de
werkelijkheid, maar vooral als een verwerking van, een dialoog met andere
teksten. Teksten bevatten citaten uit andere teksten en beïnvloeden op hun
beurt weer andere teksten. Deze dynamische eigenschap van literaire teksten
houdt in dat een scala aan woorden, "stemmen" (heteroglossia) en contexten
van andere teksten meeklinken (Coward & Ellis 1980; Menens 1990; Van
Luxemburg e.a. 1996:53; Meijer 1996). Met dit standpunt distantieerde
Bachtin zich van de Russische formalisten die vooral oog hadden voor de literaire en technische aspecten van een werk.
Kristeva nu, bouwt met de intertekstualiteit voort op het concept van
dialogiciteit en anders dan Bachtin, wendt zij haar aandacht definitief af van
de auteur en gaat het haar om de betekenissen die de tekst zelf tot stand brengt
in communicatie met andere teksten. Daarom zal men de structurering - en
dus niet de structuur - van een tekst bestuderen. Tekst moet men zien als
transformatie (Coward & Ellis 1980:52). Het intertekstuele proces beïnvloedt zowel lezers als schrijvers. Voor de literatuurwetenschap heeft deze visie
als consequentie dat de interpretatie zich niet meer richt op de intentie van de
auteur of op het achterhalen van een precieze bron. De persoon van de auteur
heeft nog weinig betekenis. Ook andere literatuurwetenschappers zullen de
auteur naar de achtergrond verplaatsen of zoals Roland Barthes zelfs dood
verklaren. Connotatie geeft volgens Barthes precies aan wat intertekstualiteit
is: de betekenissen die woorden teweegbrengen en die meeklinken. Dit zijn
niet, of niet persé, de omschrijvingen van de woorden. Elke tekst is een intertekst van een andere tekst. Barthes spreekt in zijn essay Van werk naar tekst
(vertaling van De l'oeuvre au texte, 1971) daarom over citaten zonder aanhalingstekens: een tekst bestaat uit citaten die niet precies te traceren zijn, ze zijn
anoniem en reeds gelezen (Barthes 1981:50). Een tekst is, zo stelt Barthes,
meervoudig, omdat hij verschillende betekenissen heeft en meervoudige betekenissen tot stand brengt, een meervoud dat niet te herleiden is: "De meer-
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voudigheid van de tekst hangt niet af van de dubbelzinnigheid van de inhoud,
maar van watje zou kunnen noemen de stereografiese pluraliteityan de betekenaars die de tekst weven (etymologies is de tekst - textus - weefsel)" (49). De
metafoor van de tekst is netwerk; de tekst breidt zich steeds uit door nieuwe
combinatiemogelijkheden.
Intertekstualiteit is dus in eerste instantie een begrip uit de literatuurwetenschap waarmee men aandacht vroeg voor de verwijzingen van de auteur
naar andere teksten, een literair spel met andere teksten, dat avantgardistische schrijvers bewust toepassen. De reikwijdte van intertekstualiteit is daarna
uitgebreid en niet meer voor iedereen gelijk. Meijer (1996) spreekt daarom
van intertekstualiteit in engere en brede zin. Sommigen, zoals Riffaterre
(1978) en Genette (1982), gebruiken volgens Meijer intertekstualiteit alleen
voor verwijzingen die letterlijk of bijna letterlijk te achterhalen zijn. Anderen
verruimen de mogelijkheden. Voor Barthes, Bachtin en Kristeva vallen er ook
sociale conventies onder, evenzo stijlen en genres, terwijl Culler (1981) zich
vooral richt op de presupposities, de logische en pragmatische vooronderstellingen van een tekst. Die bepalen voor hem het intertekstuele kader. Aan
degene die interpreteert de taak die vooronderstellingen naar boven halen.
Over het algemeen wordt het begrip intertekstualiteit in deze ruime betekenis
opgevat en verschaft het een interpretatiekader voor het gehele onderzoeksgebied van de semiotiek. Het is een theorie over de manier waarop betekenis tot
stand komt, ofwel een leestheorie.
Als we het dialogische principe zouden toepassen op de teksten in
schoolboeken dan leidt dat tot de volgende verheldering. We kunnen de
teksten, i.e. de teksten over rassen en meer in het algemeen over groepen
mensen, lezen en begrijpen in relatie tot voorafgaande en omringende
teksten. Meestal verwijst intertekstualiteit naar relaties met teksten van
eenzelfde type. Maar de relaties met andere vertogen, de interdiscursieve relaties, zijn evenzeer van belang. We moeten de aardrijkskundeboeken plaatsen
te midden van andere aardrijkskundige teksten, zowel wetenschappelijke als
populaire, maar ze staan ook temidden van, in (stille) dialoog met, andere
dominante vertogen en sociale, culturele en historische factoren. De verweving met andere teksten achterhalen kan interessant zijn, hoewel dit ons niet
hoeft te leiden naar de oorsprong van de tekst. Intertekstuele relaties kunnen
ons attent maken op mogelijke interdiscursieve relaties. In die zin gebruik ik
in de praktijk van de analyse intertekstualiteit meestal voor die tekstkenmerken die duidelijk te herkennen zijn in andere teksten. Bepaalde termen of
formuleringen zetten ons op het spoor van andere teksten of vertogen. De
begrippen intertekstualiteit en interdiscursiviteit bieden ons zo een kader om
de betekenismogelijkheden van een tekst te duiden. De analyses leiden tot
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interpretatievoorstellen. Hoe de lezers precies de teksten lezen en hoe zij
omgaan met de sociale representaties, kunnen we op grond daarvan niet
achterhalen. De overdracht van beelden, van sociale representaties en categorisaties, wordt eerder bestudeerd binnen de theorievorming rond sociale
cognities.
De beschrijving van niet-westerse culturen - en een westers perspectief
ligt al in deze aanduiding besloten - heeft onmiskenbaar een relatie met
antropologische vertogen. Inmiddels bekritiseren antropologen zelf ook hun
eurocentrische visies - het Westen wordt "voer" voor antropologen - maar die
zullen nog steeds verwerkt zijn in de ons beschikbare vertogen en deel uitmaken van de sociale cognities van de auteurs. Toch is het niet de bedoeling de
intenties en visies van de auteurs van de aardrijkskundeboeken bloot te
leggen. Het gaat om een analyse van wat er staat en van de implicaties, respectievelijk de vooronderstellingen en de sociale cognities waar de teksten op
anticiperen. Ik zal dan ook regelmatig niet de auteurs maar de tekst voorstellen als handelende instantie. Het gaat om de mogelijke vertogen en minder
om een reconstructie van achterliggende individuele denkbeelden. Dit houdt
niet in dat ik vertogen als abstracties zie, als uitdrukkingen die geen relatie
hebben met sociaal gedeelde opinies of voorstellingen over groepen mensen
of dat de auteurs niet verantwoordelijk zijn voor hun producten. De teksten
zijn de invalshoek en dat betekent niet meer dan een verschuiving van accent.
De mimetische functie van teksten staat hier dus onder druk. Teksten zijn niet
de passieve, onverstoorde, neutrale weergave van de realiteit of van de sociale
cognities van de spreker of de auteur. Steeds zullen we nagaan hoe de schoolboeken een werkelijkheid creëren en aannemelijk maken. Ik zal slechts incidenteel gebruik maken van inzichten over sociale cognities, bijvoorbeeld in
relatie tot betekenistoekenning en vooroordelen.
Sociale cognities
Sociale cognitie is een term uit de sociale psychologie. Onder sociale cognities
verstaat men (sociaal gedeelde) opinies, houdingen, normen en groepsideologieën of vooroordelen (Fiske & Taylor 1984; Van Dijk 1993:37). Een bredere
definitie verwijst ook naar de kennis die mensen nodig hebben om te functioneren als competente leden van een groep of cultuur. In die zin liggen sociale
cognities ten grondslag aan alle processen van betekenisgeving, die zowel
betrekking hebben op sociale situaties en interacties, als op sociale structuren.
Sociale cognities slaan dus eigenlijk een brug tussen denken en doen, tussen
vertogen en machtsverhoudingen. Ik breng hier bevindingen en theoretische
stellingnamen over sociale cognities naar voren die relevant kunnen zijn voor
schoolboekanalyses.
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Onderzoeken naar vooroordelen en sociale categorisaties binnen de
sociale psychologie hebben inzichten voortgebracht die relevant kunnen zijn
voor de interpretatie van sociale representaties in teksten. In Nederland pleit
met name Van Dijk (1993) voor meer aandacht voor sociale cognities in
discursieve analyses van racisme. Racisme manifesteert zich wel in vertogen
en communicatie, maar we moeten daarin ook sociale praktijken van onderdrukking en uitsluiting betrekken. De sociale cognities sturen deze praktijken
door discursieve communicaties (Van Dijk 1993:13). Men dient daarom
aandacht te hebben voor deze sociaal-cognitieve dimensie ofwel voor de
mentale procedures of cognities die de vertogen over minderheden structureren. Zoals we hierboven hebben gezien, is in die zin ook het onderzoek van
Bruijnincx en Van der Kleij van belang. Voor een deel zouden zij zich
gesteund weten door Allport die in 1954 met The Nature of Prejudice &£ klassieke studie op dit gebied publiceerde. Allport wees bijvoorbeeld al op het
conservatieve karakter van vooroordelen: men zal nieuwe feiten zodanig
verdraaien en aanpassen dat ze overeenkomen met de gevoelens of ideeën die
men al heeft. Iemand die echt bevooroordeeld is, zal immuun zijn voor informatie die niet strookt met reeds gevormde oordelen. Maar ook andere inzichten uit de sociale psychologie kunnen verheldering geven over de manier
waarop mensen omgaan met informatie. Een van de mechanismen die hierbij
spelen is bijvoorbeeld het zogenaamde "primacy-effect": wat we als eerste over
iemand leren, heeft een beslissende invloed op ons uiteindelijke oordeel over
die persoon (zieAronson 1996). Ofhet principe "reasoning about causation":
men heeft een sterke neiging naar achtergronden te zoeken voor verschillen
die men waarneemt (zie Holyoak & Gordon 1984). Fiske en Taylor (1984)
wijzen onder andere op het principe van de "cognitive miser". Dit houdt in
dat we onze cognitieve energie sparen en complexe problemen zullen versimpelen, terwijl we soms informatie negeren of aan andere informatie extra
belang gaan hechten.
Het begrip "sociale cognitie" zelf leidt nogal eens tot verwarring en
wordt niet eenduidig gehanteerd. Condor en Antaki (1997) geven een overzicht van de verschillen en de consequenties daarvan voor de vertooganalyse.
Globaal onderscheiden zij een mentale, individuele opvatting, zoals Fiske en
Taylor die toepassen, en een sociale, discursieve benadering. Voor dit onderscheid volgen Condor en Antaki de bezwaren van Tajfel en Forgas (1981)
tegen een te strikte cognitieve benadering. Zij pleiten ervoor sociale motieven
te betrekken in de analyse van sociale categorisaties en stereotypen: "Social
categorization lies at the heart of commonsense, everyday knowledge and
understanding. [...] Social categorization is thus much more than a purely
cognitive task: it is central to social life, and as such, it is subject to the pres-

Hoofdstuk 1 Ras en rascisme in vertogen

41

sures and distortions of the rich and variegated culture within which it arises"
(Tajfel & Forgas 1981:115). Zo kunnen stereotypen alleen begrepen worden
in het licht van de functie die zij vervullen in machtsverhoudingen tussen
betrokken groeperingen (133). Uit onderzoek blijkt steeds weer hoezeer
mensen zich conformeren aan hun groep. Interessant is het resultaat van experimenten uitgevoerd door Tajfel c.s. uit 1971 waarbij mensen volstrekt willekeurig in groepen werden verdeeld: zij gedragen zich als lid van die groep,
vertonen solidariteit met de eigen leden en tonen discriminerend gedrag
jegens leden van een andere groep (Tajfel e.a. 1971). Deze in- en out-groupeffecten brengen Tajfel en Forgas er dan ook toe te stellen dat "no social
domain of any importance is classified in a completely value-free manner".
Deze stelling laat ik hier ook voor de raciale classificaties opgaan.
Binnen deze tweede benadering is categorisatie dus niet zozeer een
persoonlijke mentale, deterministische, menselijke eigenschap, als wel het
gevolg of onderdeel van communicatieve activiteiten. Binnen die opvatting
kan de mogelijkheid openblijven dat de mentale dimensie tegenstrijdigheden
vertoont, terwijl men de communicatie ruim ziet, namelijk ook als een innerlijke dialoog waarin de tegenstrijdige opties worden afgewogen, een visie
uitgewerkt door Billig (1988a). Zijn opvatting haalde ik hierboven al aan in
verband met mijn terughoudendheid over de concepten van nieuw en oud
racisme. In zijn boek Ideological Dilemmas - de titel zegt het al - stelt Billig
voor ideologieën niet te benaderen vanuit de verwachting dat die een eenduidige, coherente structuur kennen. Mensen volgen ook niet gedachteloos de
voorgeschreven "schema's": "[...] in a real sense ideologies shape what people
actually do think about, and permit the possibility of thought" (Billig
1988a:27). Deze retorische benadering is volgens Billig noodzakelijk binnen
de sociale psychologie (Billig 1987; 1988a, 1988b). Gedachte-eenheden
beschouwt hij als paren van conflicterende processen; de psychologische
eenheid van het denken zelf bevat conflicterende processen (Billig 1987:119).
Het denken bestaat dus niet alleen uit het categoriseren van informatie. De
mentale flexibiliteit verdient aandacht. Vooroordelen en stereotypen krijgen
vanuit deze sociale, communicatieve benadering een andere betekenis. Traditioneel worden die binnen de sociale psychologie bezien als het resultaat van
een "normaal" proces van categorisatie. Billig stelt daar de interessante vraag
tegenover wat dan de grondslag is van de tolerante houding, de oppositie van
vooroordelen. Particularisatie zou men de tegenhanger van categorisatie
kunnen noemen. Echter, met dien verstande, dat dit geen tegenpolen zijn; ze
zijn complementair" (131). Beide zijn vertegenwoordigd in sociale cognities.
Billig past zijn retorisch perspectief ook toe in de studie van vooroordelen (Billig 1988b). Hij analyseert daarbij een belangrijk kenmerk van

42

In de ban van het ras

huidige uitdrukkingen van racisme, de zogenaamde disclaimers: "ik ben geen
racist, maar...". De vraag is in hoeverre deze disclaimers nu beschouwd
moeten worden als pogingen een positieve indruk te geven, of als uitdrukking
van een werkelijke, persoonlijke attitude. De sociale normen lijken dus van
belang. Maar, stelt Billig, sociale normen bestaan niet buiten, maar binnen
het individu, ze zijn geïnternaliseerd en maken deel uit van de sociale cognities: "Thus the conflict behind T m not prejudiced but...' is not merely the
conflict between the individual and extraneous social costums (or perhaps,
other people), but a conflict within individuals, who have two contrasting
ideological themes upon which to draw" (96-97). Billig licht dit toe met de
woorden van Althusser (1971): "it is the ideological contradiction which
'interpellates' the subject" (97). En net als Moscovici ( 1984) pleit hij ervoor in
de analyse ook de sociale representaties van vooroordelen te achterhalen.
Ik haal dit standpunt van Billig aan, omdat ik aan de hand daarvan
duidelijker kan maken waarom ik terughoudend ben in de vertaling van
vertogen naar cognities. De relatie tussen beide bestaat en inderdaad mogen
we verwachten dat een analyse van sociale representaties van "minderheden"
inzicht geeft in de opvattingen, de sociale cognities van "de meerderheid" over
hen. Aan de hand van theorievorming over sociale cognities kan verklaard
worden waarom expliciete argumentaties of toelichtingen in termen van
raciale minderwaardigheid niet noodzakelijk zijn om een racistisch vertoog
op te roepen. Een reconstructie van sociale cognities kunnen uitbarstingen
van racisme verklaren, waarin verdwenen geachte retorica en argumentaties
opduiken. Zo bleek eind jaren tachtig de Rushdie-affaire onverwachts de
oude vijandschap van christenen tegen moslims weer tot leven te kunnen
brengen (Haleber 1989). Miles stelde dat voorstellingen over mensenrassen
voortleven, zonder dat ze benoemd worden (Miles 1989:98). Bleich liet de
mogelijkheid open dat vooroordelen of opvattingen over raciaal bepaalde
ongelijkheid, niet manifest zijn. Ze behoren tot het cultuurgoed van de dominante meerderheid (1984:17). We kunnen aan de hand van theorieën over
sociale cognities verklaren waarom antisemitisme ineens de kop opsteekt en
zich bedient van ogenschijnlijk verdwenen metaforen. De vraag blijkt echter
of een vertooganalyse de onderliggende sociale cognities blootlegt en of dat
wel het exclusieve doel van de analyse moet zijn. De conceptualisering van
racisme aan de hand van sociale cognities is namelijk problematisch zodra het
vertoog nog slechts de status van symptoom heeft (zie ook Wetherall & Potter
1992). Bovendien kan de neiging bestaan de cognities te reduceren tot enkelvoudige en coherente stelsels van denkbeelden.
Zelf zal ik onderstrepen dat vertogen niet zozeer uitdrukking en bewaker zijn van sociale machtsverhoudingen, maar hieraan ook vorm geven.
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Daarmee calculeren we de mogelijkheid in dat teksten op zichzelf andere
teksten of acties oproepen, zonder dat die altijd gepaard gaan met een welbewuste, subjectieve bemiddeling. O m vergelijkbare reden zijn hier ook meer
psychologisch georiënteerde definities of verklaringen van racisme niet van
toepassing. 6 De creatieve potentie van vertogen zal centraal staan, de sociale
betekenissen die vertogen tot stand brengen. De schoolboeken bij uitstek
brengen door hun positie die werkelijkheid op de lezers over.
Argumentatie
De tekstuele kenmerken of procédés die de superioriteit van blanken of het
Westen kunnen rechtvaardigen, zullen zich lang niet altijd aandienen in de
vormen van argumenten. Toch vormde argumentatietheorie een theoretische
achtergrond in deze studie. Meermalen zullen argumentatieve indicatoren
(want, omdat, daardoor, daarom) ontbreken, terwijl ik aan bepaalde zinstructuren, metaforen of connectieven argumentatieve waarde zal toekennen. Ik
weet mij daarbij onder andere gesteund door het psychologische inzicht dat
mensen geneigd zijn logische verbanden te leggen tussen opeenvolgende
waarnemingen. In de logica heet dat verband post hoc ergo propter hoc. daarna
dus, daardoor. Mijn benadering lijkt daarom veel op wat binnen de argumentatietheorie wordt aangeduid als de strategie van de maximale argumentatieve
interpretatie, een methode om in geval van twijfel uitspraken als argumentatief op te vatten, dus ook verklaringen en toelichtingen (Van Eemeren e.a.
1995; 1996). Toch beschouw ik meer tekstuele aspecten als argumentatief
dan algemeen gebruikelijk is, want ook bij de strategie van de maximale interpretatie wordt argumentatie als een specifieke, herkenbare vorm van taalgebruik opgevat.
De ontwikkelingen binnen de argumentatietheorie overziend (Van
Eemeren e.a. 1996; 1997), dan vind ik waarschijnlijk vanwege hun descriptieve oriëntatie nog het meest aansluiting bij de Franse linguïsten Anscombre
en Ducrot of bij de zogeheten natuurlijke logica van de Zwitserse logicus
Grize en zijn collega's. Anscombre en Ducrot gaan ervan uit dat alle taaluitingen een argumentatieve uitwerking kunnen hebben. Een bepaalde conclusie
kan opgeroepen of voorondersteld worden zonder dat die direct zichtbaar is.
Hun theorie staat bekend als "het radicaal argumentativisme". In hun dialogische invalshoek baseren zij zich op Bachtins polyfonische of meerstemmige
taai-opvatting: er is steeds een (zwijgende) stem aanwezig, die als antagonist
functioneert (Anscombre & Ducrot 1997). Deze aanname zal dikwijls relevant blijken, vooral wanneer impliciete in- en uitsluiting van groepen leerlingen aan de orde zijn. Hun benadering is insprirerend, maar levert geen
duidelijke methodologie op en zij richten zich vooral op zinnen. Grize en zijn
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collega's hebben wel enkele theoretische instrumenten ontwikkeld (Van
Eemeren e.a. 1996:424). In hun uitgangspunten, met name in hun retorische
invalshoek, herken ik voor een deel ook de benadering die ik hier heb gekozen. Zij hebben oog voor de context, voor de manier waarop de "spreker"
aansluiting tracht te zoeken bij de "luisteraar" en deze voor diens standpunt
tracht te winnen, bijvoorbeeld door premissen als feiten te presenteren. Dit
uitgangspunt is in het bijzonder bij onderwijssituaties relevant.
Argumentatietheorie heeft voor een groot deel betrekking op concrete
dialoogsituaties. Bovendien is veel theorie uiteindelijk normatief georiënteerd. Men tracht criteria te ontwikkelen voor deugdelijke argumentatie. In
deze ambitie deelt de pragma-dialectische argumentatietheorie, ontwikkeld
door Van Eemeren en Grootendorst aan de Universiteit van Amsterdam.
Inzet is de verbetering van argumentaties en het ontwerpen van een ideaalmodel voor een kritische discussie. Het traceren van drogredenen is dus van
belang, terwijl taalhandelingen in de theorie worden opgenomen: welke taalhandeling is in welk stadium van de discussie geschikt en draagt bij aan het
oplossen van een verschil in mening? Uitgangspunt van deze theorie is dat
argumentatief taalgebruik zich voordoet in een dialoog, binnen een uitwisseling van standpunten. Voor een monoloog zijn deze uitgangspunten slechts
impliciet relevant, voorzover die kan worden beschouwd als een bijdrage aan
een kritische discussie en waarin dus geprobeerd wordt tegemoet te komen
aan (mogelijke) twijfel of kritiek (Van Eemeren e.a. 1997:240). De teksten
waar ik me op richt, kunnen we wel als geprojecteerde dialoogsituaties opvatten - en ik benader ze als roepen ze een "tweede persoon" op. De retorica
speelt binnen de pragma-dialectiek ook een rol en er wordt naar gestreefd de
retorische inzichten te integreren in de pragma-dialectische analyse-methode
(Van Eemeren & Houtlosser 1998a, 1998b). Dit houdt in dat drie retorische
niveaus (de selectie van het materiaal, aanpassing aan het publiek en de
presentatievorm) gecombineerd worden met de vier argumentatieve fasen, de
confrontatie, de opening, de argumentatie en de conclusie. Voor mij zijn de
drie retorische niveaus vooral relevant. Mijn analyse zal deze steeds op de
achtergrond mee laten klinken.
Anders dan bijvoorbeeld bij de pragma-dialectische argumentatietheorie is mijn doel niet te beoordelen in hoeverre de argumenten steekhoudend zijn en bijdragen aan de oplossing van een meningsverschil. Doel is na te
gaan welke argumenten en stellingnamen deel uitmaken van vertogen of die
vormgeven, waarvan we vermoeden dat ze - omdat ze vaker voorkomen algemeen geaccepteerd zullen zijn. De analyse is dus wat betreft de argumentatieve logica descriptief gemotiveerd.
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1.4 Schoolboeken als dominant vertoog
"Wil men een volk leren kennen, ga dan na hoe het onderwijs eruit ziet." Zo
ongeveer drukte Aristoteles ruim 2300 jaar geleden de positie uit van de
school in de samenleving. 8 Dit is ook nu het uitgangspunt van de analyses van
de aardrijkskundeboeken; ik verwacht via de inhoud van de schoolboeken
kennis te maken met algemeen aanvaarde voorstellingen van bevolkingsgroepen en hun onderlinge verhoudingen. Zo beschouwd kunnen we via de aardrijkskundeboeken een blik werpen op de geschiedenis van de Nederlandse
cultuur.
Deze vooronderstelling lijkt hier gerechtvaardigd omdat de Nederlandse overheid zich traditioneel zeer bescheiden heeft opgesteld waar het gaat
om de concrete invulling van het curriculum en de schoolboeken. In de tijd
dat het oudste boek uit het corpus op de markt komt, bestaan er nauwelijks
onderwijsprogramma's en als die er eenmaal zijn, zijn ze niet dwingend.
Controle op leermiddelen heeft in Nederland nooit bestaan. Eigenlijk heeft
de overheid pas in de jaren tachtig van deze eeuw voor het eerst echt bemoeienis met de inhoud van de diverse vakgebieden en onderwijsinstellingen en
dan nog is die invloed bescheiden. De auteurs hebben daarom altijd veel vrijheid genoten, zij het dat zij wel gebonden waren aan de eindexamenprogramma's. Daar moesten de schoolboeken op aansluiten.
Dit houdt niet in dat de schoolboeken neutrale kennis verbreiden. De
schoolboeken dragen, zoals elk vertoog, ook wetenschappelijke, politieke,
sociale en maatschappelijke belangen uit (Zima 1988:151). Neutrale kennis
bestaat niet. Kennis is altijd subjectief, gebonden aan plaats of tijd. Die visie
ligt ten grondslag aan de kritiek op schoolboeken, die vanaf de jaren zeventig
te beluisteren valt en die samen lijkt te gaan met dekolonisatiestrijd en met de
strijd en successen van emancipatiebewegingen. Eurocentrisme, raciale en
seksistische stereotyperingen en marginalisering van zwarte mensen worden
gehekeld.' Het onderwijs en de schoolboeken zouden de belangen dienen van
degenen die reeds een machtige positie hebben verworven. Het gehele onderwijs, de inhoud en de structuur, zetten dominante ideologieën voort (Apple
& Christian-Smith 1991; De Castell e.a. 1989; Sleeter & Grant 1991).
Schoolboeken zijn net als de media, producten van een elite, die vooral haar
eigen belangen zal behartigen (Van Dijk 1993). Ze reproduceren de reeds
bestaande machtsverhoudingen van het Westen, in het bijzonder van witte
mannen. In de taal van de politieke strijd: onderwijs reproduceert de dominante positie van witte, westerse mannen, terwijl een kapitalistische ideologie
maatgevend is (zie Van den Berg &C Reinsch 1983).
In essentie gaan deze discussies over machtsverhoudingen in relatie tot
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teksten: ze dragen bij tot een voortzetting van die sociale ongelijkheid.
Invloedrijk zijn in dit verband de studies van Bourdieu, waarin hij de relatie
tussen macht en onderwijs analyseert, bijvoorbeeld in Reproduction in Education and Society, dat hij schreef samen met Passeron (Bourdieu & Passeron
1977). Naar Bourdieu verwijzen Sleeter en Grant in hun analyse van de representaties van ras, gender, klasse en gehandicapten. Volgens hen gaat het steeds
om de zeggenschap over de symbolische representaties van de wereld en de
samenleving die overgedragen moeten worden aan jongeren, uiteindelijk met
het doel macht te verwerven ofte behouden (Sleeter & Grant 1991:79). 10
Hoewel deze opvattingen soms te abstract en absoluut zijn en mijns
inziens te veel neigen naar samenzweringstheorieën, hebben schoolboeken en
dus ook de aardrijkskundeboeken als zodanig ontegenzeggelijk macht. Ze
spelen een centrale rol in het curriculum en bepalen (mede) welke onderwerpen in de klas aan de orde komen, hoewel de ene leerkracht zich meer aan het
boek houdt dan de andere. De inhoud van de boeken heeft bovendien de
status van waarheid en zal de perceptie beïnvloeden van de fysisch-geografîsche omgeving en van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen daarin.
Zeker als we bedenken dat nog niet zo lang geleden veel kinderen via de aardrijkskundeboeken (en de wandplaten en de verhalen van de leerkracht) voor
het eerst kennismaakten met andere volken en culturen. ' '
Het curriculum biedt die kennis en waarden die naar verwachting
belangrijk zijn in de volgende tien, twintig jaar. Ze worden geacht maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie te hebben. Dat geldt zeker voor de
boeken in het voortgezet onderwijs. De kennis die leerlingen hierin aangereikt krijgen, moet een algemene geldigheid hebben en leerlingen voldoende
toerusten voor hun maatschappelijke of wetenschappelijke carrière. Kress
spreekt binnen een andere context van een curriculum als "a design for a
futute social subject, and via that envisioned subject a design for a future
society", en: "The curriculum, and its associated pedagogy, puts forward a set
of cultural, linguistic and social resources which students have available as
resources for theit own transformation, in relation to which (among others)
students constantly construct, reconstruct and transform their subjectivity"
(Kress 1996:16).
Onduidelijk blijft evenwel welke invloed schoolboeken precies op de
sociale cognities uitoefenen. Leerlingen gaan niet op dezelfde manier met de
lesmaterialen om. Sommigen zullen de leerstof internaliseren, anderen zullen
dit misschien maar gedeeltelijk of helemaal niet doen. Bovendien wordt niet
alles werkelijk onderwezen of geleerd en nemen leerlingen hun eigen "classed,
raced, gendered, and sexual biographies with them" (Apple & ChristianSmith 1991:14). Leerlingen zijn geen passieve consumenten, maar kunnen
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volgens Apple de teksten op drie manieren lezen. De passieve is er een van: de
lezer accepteert wat er staat. Deze manier duidt Apple aan als de "dominante"
lezing van een tekst, ter onderscheiding van een "onderhandelende" en een
"oppositionerende" manier van lezen. De tweede houding houdt in dat de
lezer een aantal claims ter discussie stelt maar algemene tendensen en interpretaties aanvaardt. De oppositionerende reactie verwerpt deze dominante
tendensen en interpretaties juist en bij deze lezing kiest de lezer voor de positie van de onderdrukte. Deze houdingen zijn niet strikt te scheiden en een en
dezelfde lezer zal ze steeds combineren. (Apple 1991:14) Deze driedeling is
natuurlijk theoretisch. In de praktijk zullen de leerlingen, zoals Apple ook
zegt, tussen deze drie leeswijzen wisselen. Dat leermiddelen enige invloed
hebben, ligt voor de hand, hoe moeilijk die invloed ook te meten is.
Het voorliggende onderzoek bestrijkt een periode van ongeveer
honderd vijfentwintig jaar aardrijkskundeonderwijs. Uit de oudste boeken
spreekt, zoals we nog zullen zien, duidelijk het empirisch-positivistische
onderzoeksklimaat van die tijd. Binnen deze onderzoeksparadigma's is
minder ruimte voor kritische reflectie, wat ook zal uitstralen op de manier
waarop de leerstof gepresenteerd is. De status van de inhoud zal bovendien
anders zijn dan in de recentere boeken, nu leerlingen meer media tot hun
beschikking hebben. Een relatief nieuwe ontwikkeling binnen het onderwijs
is bovendien dat leerlingen uitgedaagd worden zelf een standpunt te bepalen,
en bovenal kritisch hun bronnen te lezen. Deze vaardigheden zijn nu bijvoorbeeld vastgelegd in de eindtermen van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer in de tweede fase (Stuurgroep Profiel Tweede Fase 1995). Dit is
een positieve ontwikkeling in de strijd tegen vooroordelen en etnocentrisme;
mijn studie ontleent er zijn relevantie aan. Alleen wat men goed begrijpt, kan
men veranderen. Het aanleren van een kritische lees- en kijkhouding ten
aanzien van wetenschappelijke pretenties en verworvenheden, is daarin van
fundamenteel belang (Klein 1986); het idee dat er slechts één waarheid is,
moet uit de weg geruimd worden (Apple & Christian-Smith 1991).
Binnen de sociaal-geografische discipline hebben maatschappijkritische stromingen hun weg gevonden in onder meer de humanistische en de
postmoderne sociale geografie, waarin begrippen als fragmentatie en positionering een plaats krijgen (Hooghuis 1997; De Pater & Van de Wüsten 1991;
Jackson & Penrose 1993). Ook de kritische visie van antropologen op de
representaties (Marcus & Fischer 1986) kan steun bieden bij een zorgvuldige
beoordeling van voorstellingen van mensen uit Noord en Zuid.
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1.5 Racisme en cultuuranalyse
Een studie naar de inhoud van de aardrijkskundeboeken brengt ons in
contact met fragmenten uit de geschiedenis van de Nederlandse cultuur. Beelden van Nederlanders, van Europeanen en hun relatie met bijvoorbeeld de
natuurlijke omgeving en inwoners van andere werelddelen, horen daarbij.
Dat geldt ook voor de voorstellingen van rassen en racistische denkbeelden.
Onze perceptie van de huidige Nederlandse cultuur, in al haar diversiteit,
wordt mede bepaald door de manier waarop wij tegen dit verleden aankijken.
In die zin maakt het verleden deel uit van het heden, of zoals Bal stelt: het gaat
om een "cultural memory in the present" (Bal 1998). Het denken in termen
van rassen behoort tot het verleden (en heden) van de westerse en Nederlandse cultuur. In die zin behoort deze studie tot het interdisciplinaire terrein
van de cultuuranalyse. De vertooganalyse is daar een onderdeel van; vertogen
zijn als het ware de bemiddelaars van culturen. Een heroriëntatie op het verleden heeft ook consequenties voot het heden. We hebben daarom te maken
met een dubbel "time-frame": de voorstelling van het verleden stelt ook de
voorstellingvan het heden bij (Stam & Shohat 1995:307).
Onderzoeken naar racisme als Nederlands verschijnsel kennen een
relatief korte geschiedenis. Ervaringen van racisme werden makkelijk gebagatelliseerd of helemaal niet erkend. 12 In 1978 verschijnt de eerste uitgebreide
wetenschappelijke studie onder redactie van Bovenkerk: Omdat zij anders
zijn: Patronen van rasdiscriminatie in Nederland. Deze bundel bevat de resultaten van onderzoeken naar racisme, op uiteenlopende sociale terreinen, zoals
het onderwijs, de politie en de arbeidsmarkt. Niet alleen deze studie, maar
ook de daarop volgende onderzoeken willen vooral wakker schudden en stelling nemen tegen het overheersende beeld van Nederland als een bij traditie
tolerante samenleving. Ooit zou het gastvrije onthaal van de hugenoten hiervoor de toon hebben gezet. De recente onderzoeken naar de positie van onder
andere woonwagenbewoners, zigeuners en Indische Nederlanders brengen
echter visies en feiten aan het licht die of niet eerder gehoord of (consequent)
genegeerd werden, maar die alle schaven aan het (zelf) beeld van Nederlanders
(zie onder andere Cottaar 1996; Lucassen 1990; Cottaar & Willems 1984;
Harms & Pollmann 1987).
Ook het boek van de Nederlandse koloniale geschiedenis is nog lang
niet gesloten. De rol van Nederland in Indonesië tijdens de koloniale periode
en daarna in de oorlog, de "politionele acties", houdt historici nog steeds
bezig. De reflectie hierop toont zich, in de vijftig jaren daarna, nog allerminst
ondubbelzinnig. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan de kwestie van
de ereschulden of de houding ten aanzien van iemand als Poncke Prinsen: een
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deserteur en landverrader, of iemand die het zelfbeschikkingsrecht van volkeren hoog in het vaandel draagt?
Aandacht voor de koloniale geschiedenis van Indonesië valt echter
bijna in het niet bij de discussies over de posities van (met name niet-joodse)
Nederlanders voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van
die geschiedenis, van het racisme, het antisemitisme is nog lang niet helemaal
verteld. Dat geldt ook voor de ervaringen van joodse Nederlanders, zigeuners
en andere slachtoffers. Nog tijdens het schrijven aan dit hoofdstuk speelt de
kwestie van de joodse tegoeden en van de houding van de Nederlandse en
Zwitserse banken. Steeds komen onvermoede en schokkende feiten boven
water die de geschiedschrijving een andere wending geven. Ze leiden steeds
tot een correctie op bestaande beeldvorming die nu, ruim vijftig jaar na de
bevrijding, onvergelijkbaar is met die van de eerste decennia na de oorlog. In
dit onderzoek besteed ik speciale aandacht aan de periode 1930 - 1950 om de
invloed van nazisme, antisemitisme en shoah op het ras-vertoog te onderzoeken en om zo vanuit een analyse van schoolboeken een, zij het bescheiden,
bijdrage te leveren aan verheldering van die periode.
Een van de aannamen in dit onderzoek is dat wij via de schoolboeken
kennis kunnen maken met dominante beelden en visies van de Nederlandse
cultuur. Deze studie past daarom bij de studies die zich richten op alledaagse,
geaccepteerde, gewone uitingen die racistische denkbeelden eerder bevestigen
dan ondergraven. Hiertoe reken ik ook de onderzoeken naar de media (zie
Van Dijk 1983, 1991). Daarmee onderscheidt dit onderzoek zich van studies
naar rechts-extremistische en racistische partijen (Buijs & Van Donselaar
1994; Eibers e.a. 1994). Resultaten van onderzoeken naar die meer gewone
vormen van uitsluiting van minderheden zijn relevant voor de analyse van de
nieuwste schoolboeken en maken vergelijkingen mogelijk. Dit geldt ook voor
de resultaten van andere kritische schoolboekanalyses. Door de historische
invalshoek, de doelstellingen en pretenties, wijkt dit onderzoek in opbouw en
methodologie echter af van de meeste andere schoolboekanalyses.
Zoals ik hierboven al heb aangegeven, wordt taal binnen de vertooganalyse als een sociale praktijk beschouwd. Taal en macht zijn met elkaar
verweven, sterker, sociale praktijken en de linguïstische realisatie zijn niet los
van elkaar te zien. Met de cultuuranalyse heeft ze de kritische invalshoek
gemeen. Beide zijn interdisciplinaire projecten, die hier door het studieobject
(de schoolboeken als drager van een cultuur) moeilijk van elkaar te scheiden
zijn: ze worden door dezelfde disciplines gevoed. Het zijn wellicht eerder de
onderzoeksgebieden die hen in aanvang van elkaar scheidden. Met de kritische invalshoek betreden we direct het terrein van de "critical discourse analysis", aldus gedefinieerd door Caldas-Couithard & Coulthard:
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Discourse is a major instrument of power and control and Critical Discourse Analysts [...]
feel that it is indeed part of their professional role to investigate, reveal and clarify how power
and discriminatory value are inscribed in and mediated through the linguistic system: Critical Discourse Analysis is essentially political in intent with its practitioners acting upon the
world in order to transform it and thereby help create a world where people are not discriminated against because of sex, colour, creed, age or social class. (Caldas-Coulthard & Coulthard 1996:xi)

Kress formuleert de doelstelling iets minder pretentieus: "[...] achieving a
more equitable social order. The issue has thus been one of transformation,
unsettling the existing order, and transforming its elements into an arrangement less harmful to some, and perhaps more beneficial to all the members of
a society" (Kress 1996:15). De drijfveer van kritische vertooganalyse is dus in
het algemeen een stteven naar een gelijkwaardige sociale orde. Vertooganalyse
is dan een middel om dwingende sociale problemen beter te begrijpen. In
essentie zijn die sociale problemen - en daartoe behoren vraagstukken van
dominantie - complex en is een multidisciplinaire benadering onvermijdelijk
(Van Dijk 1992:3-4). Dat zal ook hier het geval zijn.
Er bestaat geen duidelijke, uitgekristalliseerde methode voor kritische
vertooganalyse. Argumentatietheorie, taalhandelingstheorie, semantiek,
pragmatiek bieden alle diverse inzichten en methoden die binnen de vertooganalyse worden toegepast, terwijl naast stijl en grammatica, een analyse zich
ook of in samenhang daarmee, kan richten op de thematische ordening.
Narratologische aspecten zijn ook van belang. Er is bovendien niet alleen
aandacht voor geschreven tekst, evenzeer ontwikkelt zich de aandacht voor
beeldmateriaal. De theoretische uitgangspunten die ik hierboven heb
beschreven en hieronder verder zal toelichten in relatie tot andere betrokken
disciplines, bepalen voor een groot deel de methoden van analyse.
De relatie tussen sociologische onderzoeken en vertooganalyse is helder.
Sociologische onderzoeken bedienen zich van methoden die gebruikt worden
binnen de vertooganalyse, terwijl de vertooganalyse zelf vaak sociaal georiënteerd is. Toch signaleert Fowler ook een relatie met geschiedschrijving: voor
historici en kritische linguïsten zijn teksten zowel discursieve praktijken als
documenten. Bovendien zullen beide de ideologische betekenis van representaties onderzoeken (Fowler 1996:10). Niet alleen deze tweeledige functie van
teksten brengt geschiedenis en vertooganalyse samen. Volgens Wodak is
binnen de vertooganalyse een historisch perspectief noodzakelijk omdat
alleen zo de dynamiek van de sociale processen erkenning vindt (Wodak
1990:129-130). We zullen nog zien dat daarentegen ook in schoolboeken de
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afwezigheid van historische verklaringen voor sociale, politieke verhoudingen
kan leiden tot essentialistische standpunten.
Deze studie is in opzet al historisch gericht en de analyses van de
schoolboeken relateer ik zoveel mogelijk aan de omringende sociale en historische contexten en vertogen. Historici zelf echter zouden evenals juridische
en politieke wetenschappers, tot voor kort althans, nog niet veel gebruik
maken van de inzichten uit de vertooganalyse (Van Dijk 1997). Toch hebben
historici inmiddels wel degelijk hun belangstelling getoond voor begrippen
uit de teksttheorie, of beter, de moderne literatuurtheorie. Intertekstualiteit,
representatie en narratio behoren tot het begrippenkader van geschiedtheoretici. In de jaren tachtig verwoordt een aantal van hen hiermee hun algehele
twijfel aan de status van "het historische verslag", een twijfel waartoe Hayden
White in 1973 met Metahistory een belangrijke aanzet leverde. White vraagt
hierin aandacht voor de literaire, retorische en talige eigenschappen van
geschiedschrijving, waardoor deze niet langer, in weerwil van de hermeneutiek, de status van reproductie en interpretatie heeft, maar van representatie.
In Nederland brengt onder andere Ankersmit de scepsis over de mogelijkheid van een getrouwe weergave van een kenbare werkelijkheid tot
uitdrukking in een narrativistische geschiedfilosofie: de historicus ordent
historische verschijnselen in een narratio, een voorstel voor de beschouwing
van de historische werkelijkheid (Ankersmit 1984, 1990). Uiteindelijk draait
ook bij hem dus de discussie om de erkenning van de scheppende kracht van
teksten. De historische werkelijkheid zelf is niet langer autonoom, als een
werkelijkheid die de historicus naar boven moet halen en verduidelijken. De
betekenis van dit verleden is vooral het resultaat van het schrijfproces van de
historicus (zie ook Tollebeek 1996). Ankersmit benadrukt overigens dat de
narratieve belangstelling niet alleen moet worden opgevat als een protest
tegen een positivistische manier van wetenschap bedrijven, maar ook als een
toevoeging aan de wetenschap, een uitbreiding van het terrein van de rationaliteit (Ankersmit 1990: inleiding). Binnen de geografie groeit overigens ook
de belangstelling voor inzichten uit de literatuurwetenschap en bestudeert
men de status van subjecten, identiteiten en sociale posities (zie Keith & Pile
1993). Voor wat betreft mijn houding ten aanzien van racisme als een historisch verschijnsel: het doel is niet te zoeken naar de oorsprong van denkbeelden of voorstellingen; de aandacht richt zich meer op de intertekstuele,
interdiscursieve relaties.
In die zin spelen narratieve aspecten in dit onderzoek mee. Schoolboeken zijn geen verhalen; narratologische categorieën als karakters en plot
komen nagenoeg niet voor, althans niet expliciet en uitvoerig. Aan de andere
kant maken schoolboeken meer en meer gebruik van verhalen als didactische
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ondersteuning, zeker in het basisonderwijs. Soms wordt een verhaal ingevoegd, bijvoorbeeld met de weergave van belevenissen van een aantal leeftijdgenoten, die in de diverse hoofdstukken terugkomen en zo samenhang tot
stand brengen. Zij introduceren de nieuwe leerstof, waarvoor leerlingen
mogelijk ontvankelijker zijn als zij zich met deze personages kunnen identificeren.
Maar historiciteit of tijd kan ook een onderliggende structuur vormen
van de aardrijkskundeboeken. Waar tijdsaspecten en veranderingen voorkomen, wordt het interessant om die in de analyse te betrekken. In de geschiedenis herkent men, de lezer of leerling, zichzelf als subject; men eigent zich de
beelden toe. In die zin gaan historische situaties en ontwikkelingen deel
uitmaken van de "narratio van het zelf", wat niet leidt tot een coherent of
gefixeerd zelfbeeld maar tot een frame, een conceptueel kader van waaruit
men het heden waarneemt en anticipeert op de toekomst. Het gaat kortom
om de erkenning van de mogelijkheid die teksten hebben om een historische
realiteit vorm te geven. Die erkenning hoeft geen verwerping in te houden
van de traditionele geschiedschrijving. De erkenning van het creatieve potentieel van teksten voegt een dimensie toe.
In dit onderzoek betrek ik waar nodig narratieve fragmenten van de
schoolboeken in de analyse. Narratologische inzichten in machtsverhoudingen kunnen strategieën verhelderen die anders onopgemerkt zouden blijven.
De aandacht voor de lezers en de lezerspositie leidt ons naar de moderne literatuurtheorie en de kritische narratologie. De integratie van deze disciplinaire
uitgangspunten in een interdisciplinaire analyse die de hedendaagse cultuur
als punt van vertrek en aankomst heeft, wordt cultuuranalyse genoemd.
Uitgangspunten
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de theorievorming over racisme in
vertogen en meer in het algemeen over de relatie tussen macht en machtsposities en vertogen. Het wezenlijke doel van de analyses is daarmee niet beperkt
tot de vraag of schoolboeken vroeger en nu racistisch zijn. De discussie gaat
dan al gauw over de rechtmatige toepassing van de term "racistisch" zelf, wat
nu eenmaal een veroordeling inhoudt. Zo is de vraag of we het eerder aangehaalde fragment over etnische minderheden racistisch moeten noemen, niet
interessant (zie paragraaf 1, citaat uit Werk aan de wereld 1985:33). Boeiender
is het om in detail na te gaan welke motieven een onderscheid tussen mensen
bepalen en waardoor het beeld van "eigen" en "vreemd" ontstaat. Deze
passage is problematisch door de implicaties: "vreemd" hoort hier eigenlijk
niet. De leerlingen die tot de groep etnische minderheden behoren, worden
niet als deelnemers aan het onderwijs aangesproken. Identiteit lijkt al bijna
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geheel van tevoren en onontkoombaar bepaald te zijn door een overgeërfde
cultuur, gebonden aan een plaats en somatisch herkenbaar. Deze discursieve
vorm van uitsluiting is, vanwege deze mogelijke uitwerking, misschien wel
racistisch te noemen. Hier betreft het punt van kritiek geen stereotypering,
maar een mogelijk effect van de tekst, ontstaan door de manier waarop
subjecten wotden gedefinieerd en tegenover elkaar worden geplaatst.
Zoals hierboven duidelijk is geworden, vindt dit onderzoek zijn
grondslag dus niet zozeer in meer traditioneel sociaal-psychologische concepten als vooroordelen, attitude of stereotypen. Het incorporeert niet alleen
argumentaties, een analyse van proposities en sociale representaties. De
analyse leidt tot een betekenisvoorstel op grond van semantische en narratieve
aspecten, waarbij het streven is de tekst zoveel mogelijk als geheel te bezien en
niet op te delen in losse fragmenten. Dan zullen we meer kans hebben nuanceringen en ambivalenties te traceren. Het accent ligt in eerste instantie op de
tekst zelf, op de betekenis zoals die tot stand kan komen in een bepaalde sociaal-historische context, waarbij vooral intertekstuele en interdiscursieve relaties aandacht krijgen. Het gaat erom inzicht te krijgen in wat gezegd kan of
kon worden ten aanzien van verschillen tussen groepen mensen, die al dan
niet in termen van ras werden aangeduid. De analyses moeten duidelijk
maken hoe deze verschillen in de teksten tot stand komen en speciaal welke
"strategieën" een beeld van "blanke" superioriteit doen ontstaan en aannemelijk maken, of juist ondergraven. Centraal staat de creatie van een blank superieur (sociaal) subject. In de analyse van dit proces van differentie en
inferiorisering dan wel superiorisering is de positie van de lezet (de impliciete
lezer), als subject te midden van andere vertogen, van belang. De analyse
moet daarom in ieder geval ook gericht zijn op de manier waarop de schoolboeken een subject aan de lezers voorleggen: vanuit welke positie worden zij
geacht de sociale werkelijkheid te bezien en hoe zullen zij zichzelf daarin
plaatsen? Daartoe moeten we naast de aanspreking en identificatiemogelijkheden van de lezers, ook oog hebben voor de algemeen aanvaarde sociale
cognities die uit de teksten naar voren komen.
Deze betekenisprocessen ontstaan niet alleen in de paragrafen over
raciale verschillen, hoewel "ras" steeds de leidraad is van de analyse. Ook
teksten waarin de mens of subjectiviteit kwantitatief een gering aandeel heeft,
komen in aanmerking voor een aandachtige lezing. Juist ook de hoofdstukken en paragrafen die voorafgaan aan de rassenoverzichten, reken ik tot het
corpus. Dus ook de (onpersoonlijke) beschouwingen over de aarde, over de
fysisch-geografische verschijningsvormen en de plaats van culturen en
mensen daarin, spreken mee in de analyse. Het gaat dus met andere woorden
om het hele discursieve proces waardoor sociale groeperingen geconstitueerd
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worden, oftewel om de constructie van subjectiviteit of subjectposities.
Deze visie op vertoog, de aandacht voor interdiscursieve en intertekstuele relaties, impliceert dat de analyse niet resulteert in een strikte periodisering en dat ik vooralsnog voorzichtig ben met onderscheidingen van diverse
soorten racisme, als modern of cultureel racisme. Die scheidingen wil ik aan
de hand van de data juist problematiseren. Bovendien houdt dit standpunt in
dat ook de verschillende genres als wetenschappelijke teksten, reisverhalen of
schoolboeken, hier en daar doorkruist worden om de betekenis van de interactie te analyseren.
Dit onderzoek bestaat uit casestudies. Oorspronkelijk zou ik mij erop toeleggen voor een aantal thema's de historische ontwikkeling nauwkeurig vast te
leggen. Dit bleek een tijdrovende en nauwelijks vruchtbare bezigheid omdat
iedere uitspraak omringd moet zijn van talloze nuanceringen. Er zijn veranderingen aan re wijzen in her vertoog over rassen. Die zijn soms bijzonder
duidelijk, maar even zo vaak leiden die veranderingen nier, zoals te verwachten, tot een omslag naar een andere periode.
Toen ik de boeken uir de diverse tijdvakken bestudeerde, dienden zich
andere interessante feiten aan, die om een nieuwe benadering van tekstbeschouwing vroegen. Ik heb daarom al vrij gauw gekozen voor een closereading van de boeken, terwijl ik mij voor elke periode concentreer op een ander
tekstgenre of onderwerp. De analyses strekken zich derhalve uit van een
analyse van de beschrijving van mensenrassen, de fysisch-geografische
kenmerken van een werelddeel, tot een analyse van de foto's van rassen. Voor
elke periode stel ik een corpus vast dat bestaat uit representatieve boeken.
Zoals hierboven duidelijk is geworden, komen macht, marginalisering
of uitsluiting op verschillende manieren tot uitdrukking. Soms subtiel, soms
heel duidelijk. Een thematische analyse is zelden voldoende, omdat betekenis
ook tot stand komt door de presupposities of de impliciete positie van de
lezer. En ook narratieve aspecten kunnen beelden van superioriteit of inferioriteit uitdragen of versterken. O m de teksten in al hun facerten te analyseren,
maak ik vrijuit gebruik van begrippen die misschien traditioneel bij de afzonderlijke disciplines van literatuurtheorie of tekstwetenschap horen. Voor dit
onderzoek is een kwantitatieve inhoudsanalyse niet valide omdat we macht in
vertogen niet kunnen operationaliseren in meetbare eenheden. Ik noem deze
methode omdat die in het verleden veelvuldig is toegepast bij schoolboekanalyses, ook vanwege de suggestie van objectiviteit en systematiek. De betrouwbaarheid is echter zeer discutabel en bovendien staat de aandacht voor de
methodologie van onderzoek, met al zijn problemen, vaak niet meer in
verhouding rot de implicaties van de onderzoeksresultaten. 13
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In elk hoofdstuk leg ik het accent op een specifiek aspect van superiorisering. Zo vertegenwootdigen de hoofdstukken mogelijke motieven van een
vettoog dat een interculturele benadering zou moeten overwinnen. De jaren
rond 1940 en 1945 krijgen speciale aandacht, omdat ik wil nagaan in
hoeverre theorievorming over racisme in die periode aanvulling nodig heeft.
In het volgende hoofdstuk behandel ik enkele oude

wetenschappelijke

beschouwingen over ras. Zo bouw ik een referentiekader op voor de analyse
van de oudste boeken van het corpus. Ik ga speciaal na welke normen en waarden wetenschappeis nastreefden en welke grenzen zij aangaven voor de
toepassing van hun theorieën. Dit tweede hoofdstuk is ook een oefening in
intertekstueel lezen. Door zo te lezen krijgen we meer inzicht in de dynamiek
van raciale vertogen. De theotievorming over racisme die ik in dit hoofdstuk
naar voren bracht, wordt dus in het volgende hoofdstuk aangevuld.

Noten
1

Memmi reserveert racisme overigens exclusief voor vormen van achterstelling dIC
biologisch, ofwel raciaal, zijn gemotiveerd. Hij noemt racisme een specifieke vorm
van heterofobie. Daaronder vallen ook vormen van discriminatie die bijvoorbeeld
berusten op nationalisme of op overtuigingen van culturele superioriteit.
(Memmi 1983, speciaal 64-81)

2
3

Nadruk in de tekst wordt hier met cursivering weergegeven.
Deze uiterst verwarrende terminologie lijkt exemplarisch voor het schrijven over
allochtonen (zie ook Altink 1985).

4

Aldus luidt de omschtijving van Essed:
Aangezien racisme per definitie een sociaal probleem is, is het gebruik van het begrip discriminatie in de context van etnische relaties alleen dan zinvol wanneer het wordt gedefinieerd
als: handelingen die impliciet of expliciet raciale of etnische ongelijkheid scheppen dan wel
bevestigen binnen het kader van raciale en etnische overheersing. Rassendiscriminatie omvat
alle handelingen uitgedrukt in taal of paralinguistisch in blikken en gebaren die negatieve of
ongunstige gevolgen voor specifiek de raciaal of etnische onderdrukte groepen teweeg brengen, ongeacht de vraag of deze effecten als zodanig bedoeld zijn of niet (Essed 1991:56).

5

"Racism need not rely on a process of racialization. We believe that racism can also
use the notion of the undesirability of groups, in the form in which they exist.
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This may lead to attempts to assimilate, exterminate or exclude. These may be
justified in terms of the negative attribution given to culture, ethnic identity,
personality as well as 'racial' stock" (Anthias & Yuval-Davis ] 992:12).
6

In psychologische verklaringen van racisme is projectie een belangrijk concept. In
navolging van Freud houdt dit in dat een subject de niet getolereerde verlangens
en waarden aan anderen toeschrijft (Young 1996:30-31). Young verwijst hierbij
naar de volgende uiteenzetting van Laplanche en Pontalis: "Projection emerges
[...] as the primal means of defence against those endogenous excitations whose
intensity makes them too unpleasurable: the subject projects these outside so as to
be able to flee from them (e.g. phobic avoidance) and protect himself from them
[...] the subject now finds himself obliged to believe completely in something that
is henceforth subject to the laws of external reality" (Young 1996:30, naar Laplanche & Pontalis 1988:352).

7

Zie speciaal Bal 1996b "First Person, Second Person, Same Person". Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis.

8

Zie het voorwoord in Blackburn (1985). Ook vanuit andere disciplines wordt aan
schoolboeken wel die positie toegekend. Zo plaatst de historicus Van Vree schoolboeken op één rij met rechtszaken en politieke debatten. Hij beschouwt ze alle als
publieke uitdrukkingen van een collectief geheugen (Van Vree 1985:8).

9

De kritiek in westerse landen op educatieve materialen komt zowel van individuen en actiegroepen als van geïnstitutionaliseerde organisaties. Bekend zijn
bijvoorbeeld de activiteiten van de New Yorkse Council on Interracial Books for
Children, van T h e Institute of Education in London of, hoewel zeer gematigd, uit
Braunschweig, van het Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung. Uiteindelijk richt de kritiek zich niet zozeer op stereotiepe voorstellingen
alleen, maar evenzeer, en in samenhang daarmee, op afwezigheid van zwarte
mensen of vrouwen en hun perspectieven. Zie voor de jaren zeventig bijvoorbeeld: Banks 1969; Becker 1977; Becker & Oberfield 1977; CIBC 1980; Dixon
1977; Milner 1975; Perrot & Preiswerk 1978; Pratt 1972; Wright 1978; Zimet
1976. Voor Nederland: Buddingh & Westerman 1979, De Frankrijker & Van der
Pal 1979; Madsen 1979, Redmond 1980.

10 Grant en Sleeter definieren hier niet wat zij onder symbolische representaties
verstaan. Het lijkt echter een tautologie: een representatie kunnen we als symbolisch beschouwen. O p de volgende drie manieren zouden de symbolische representaties de machtsverhoudingen bestendigen:
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1. [...] symbolic representations in books and other media often are used to confer legitimacy
on the dominant status of particular social groups. Usually controlled and produced by
dominant groups, matetials and other media confirm the status of those groups whose
culture and accomplishments are deemed important enough to write about [... ]
2. [...] symbolic representations in the curriculum render socially constructed relations as
natural; subjective interpretations of reality and value judgments are projected as facts [...]
3. [...] the curriculum screens in and out cerrain ideas and realms of knowledge. Srudents are
given selective access to ideas and information. This predisposes them to think and act in
cerrain ways, and not to consider orher possibilities, questions, or actions. (Sleeter & Granr
1991:79-80)
11 Hoeveel invloed schoolboeken nu daadwerkelijk hebben, is niet vast te stellen en
onderzoek hiernaar lijkt al bij voorbaat op methodologische barrières te stuiten:
hoe sluit je alle concurrerende verklaringen uit; hoe meet je attituden en hoe
intetpreteet je de inhoud van de schoolboeken? Toch heeft De Baets zich voor
Vlaams België aan een detgelijk onderzoek gewaagd (De Baets 1989). Voor de
periode na 1945 ging hij na in hoeverre opinies over niet-westerse culturen beïnvloed zijn door de geschiedenisleerboeken. Hij kon uiteindelijk de autonome
invloed niet aantonen. Wel werden de parallellen tussen leerboeken en publieke
opinie zichtbaar. De invloed zou dan lopen van maatschappij naar leerboek, waarbij hij onder maatschappij een opinieklimaat verstaat of een collectieve mentaliteit, beïnvloed door een reeks (mondiale) gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en
dekolonisatie. Hoewel een opinieklimaat moeilijk vast te stellen is, maakt De
Baets aannemelijk dat die invloed in ieder geval traag verloopt. Zo nam etnocentrisme af na de dekolonisatie van Kongo en dat was eerst merkbaar in de leerplannen. Pas in 1975, dus ruim tien jaar later, viel die verandering werkelijk in de
leerboeken zelf aan te wijzen. De relatie tussen maatschappij en leerboeken acht
De Baets eerder circulair; leerboeken zijn dan wel geen initiator van ideeën, ze
zorgen wel voor de verspreiding ervan. (De Baets 1989:688-696)

12 Zoals Boon en Van Es memoreren: "Toen Nederland in 1966 het Verdrag van
New York inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ratificeerde, was de heersende mening van parlement en regering dat die ratificatie een
ptachtig gebaar was, maar eigenlijk niet nodig. In Nederland bestond tenslotte
geen discriminatie. In de begroting voot 1980 stond in het hoofdstuk Justitie nog
niets over discriminatiebestrijding" (1984:110).

13 Voor deze en andere methodologische problemen van schoolboekanalv.se, zie
Mok 1990.
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Hoofdstuk 2 D e wetenschappelijke voorbereiding

2.1 Inleiding
De etymologie van ras
In 1684 verschijnt in het Parijse Journal des Sçavans het anonieme artikel
"Nouvelle division de la terre, par les différentes espèces ou races d'hommes
qui l'habitent". Het blijkt geschreven door de Franse filosoof en scepticus
François Bernier (1625-1688). Hij is vermoedelijk de eerste die een indeling
van mensen voorstelt in termen van rassen (Hannaford 1996; Poliakov 1979).
In de eeuwen daarvoor, tussen ongeveer 1200 en 1 500, komen variaties van
het begrip ras in West-Europese talen wel voor, maar in een andere betekenis.
Ras verwijst, zoals Hannaford Iaat zien, naar snelheid of naar een snelle loop
of stroming, zoals van een rivier. Pas in de late Middeleeuwen gaat ras afkomst
betekenen, met name waar het de afkomst van koninklijke en adellijke families betreft (Hannaford 1996:4-7).' Terwijl Hannaford er met nadruk op wijst
dat we het ras-denken moeten zien als behorend tot de Verlichting, toont
Goldberg ook hoe al tweehonderd jaar daarvoor een voorstelling van het
begrip in Europa vorm krijgt waarin het natuurlijke en het sociale zullen
samenvallen. Het begrip krijgt de betekenis van "gewotteld zijn" en is zowel
van toepassing op planten als later op respectievelijk dieren en mensen.
Bovendien staat ras voor gemeenschappelijke karakteristieken (1995:63). 2
De ontwikkelingen van ras, zoals geschetst in genoemde bronnen,
lijken overeen te komen met de Nederlandse etymologie van ras. Dat valt
althans af te leiden uit de verklaringen in Van Veen (1994) en De Vries
(1971). Bij beide wordt echter duidelijk dat de etymologie allerminst eenduidig is. Van Veen noemt die onzekerheid zelfs bij drie van de vijf betekenissen:
ras ' [ondersoort] < fr. race [idem] < it. razza,
waarvoor uiteenlopende etymologieën zijn geponeerd: < ar. ra's [hoofd, bovenste deel. begin, uiteinde). of< lat. ratio [register, lijst], radix 12e nv.
radicis) [wortel], of uit het germ..vgl. oudhd.
reiza [serie, reeks].
ras 2 [gladgekeperde stof] < fr. ras [idem], vermoedelijk < lat. rasus. verl.deelw.van radere [afkrabben,scheren], mogelijk echter van. Arras
[Atrecht], vgl. middelnl. Arres [naam van een
stof].
ras 3 [draaikolk] verwant met ras5 [snel] en razen.
r a s 4 [stamhoofd] < a m h a a r s ras [hoofd. chef].
< a r . rais (vgl. rais).
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r a s 5 [snel] middelril. rasch, rasselte, oudhd. rask,
oudnoors roskr (krachtig), verwant met oudiers
rethim [ik loop hard], maar overigens van een
weinig zekere etymologie.
Bron: Van Veen 1994:620

Over de etymologie van ras, in biologische zin, stemmen Van Veen en De
Vries niet helemaal overeen. Van Dale noemt als mogelijke herkomst zowel
het latijnse "radix" (wortel) als het Arabische "ra's", dat hoofd, bovenste deel,
begin, dan wel uiteinde kan betekenen. De Vries vermeldt voor "ra's" echter
naast kop ook oorsprong en noteert geen verwantschap met het Latijnse
"radix".3 Stroming, snelheid, zijn betekenissen die in ieder geval bij ras horen.
Die betekenissen vinden we ook in het Middelnederlandse woordenboek van
Verwijs en Verdam (1907:1044-5). Ras in de betekenis van oorsprong of soort
is veel minder prominent.
Het voert binnen het kader van mijn onderzoek te ver om de juiste
herkomst van het Nederlandse woord ras als biologisch begrip te achterhalen,
maar aardig is wel om in dit verband te wijzen op het fragment uit een gedicht
van Matthijs Cramer, opgenomen door Zonneveld in zijn Album van Insulinde: Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur. Het gedicht
komt uit de bundel D'Indiaensche Tyfferboom (1670), volgens Zonneveld de
eerste echte Oost-Indische dichtbundel:
'k Segh dan Swarte, Geel, of blancken,
Waer van Indien hangt aen een;
O wat pluckt ghy dwase rancken,
Duysent weeën, in u leen;
Wellust, Echtbraeck, Hoetetyen,
(Die gequeeckt wordt sonder tel)
Viert u lusten, deck uw spreyen,
Dit is branthout voor de Hel.
(Cramer, in Zonneveld 1995:9)

Het gaat mij hier om de eerste regel en minder om Cramers zorgen over het
zedelijk verval. Cramer spreekt in dit gedicht niet van rassen. Frappant is wel
dat hij onderscheid maakt in zwart, geel en blank. Blijkbaar werden deze kleuren toentettijd wel aangewend om mensen te ondetscheiden. O p grond hiervan zouden we ervan uit kunnen gaan dat in Nedetland raciale voorstellingen
al bestonden, nog voor Bernier zijn artikel publiceetde. Volgens Poliakov zou
een paar jaar eerder, in Nederland aan de univetsiteit van Leiden, destijds
centrum van de protestantse wetenschap en de exegese, Georgius Hornius,
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leerling van Hugo de Groot, de Jafetieten blanken noemen, Semieten gelen
en Chamieten negers. Dit is een belangrijk momentum. Een nieuw criterium
voor classificatie is toegevoegd: de kleur van de huid. (Poliakov 1979:144)
Onzeker is wanneer ras de mensheid gaat onderscheiden. Bernier is
misschien de eerste die dit doet, maar vervolgens kunnen we niet stellen dat
hij hiermee de aanzet tot racisme gaf. Naarmate het idee van een eigen Europese identiteit vorm krijgt en Europa zijn machtspositie in de wereld weet uit
te breiden, wordt het vaarwater wel steeds gunstiger: "blank" markeert een
subjectpositie van inwoners van Europa, terwijl dit werelddeel haar macht
uitbreidt en haar superioriteit mede aan die positie zal ontlenen. Halverwege
de vijftiende eeuw al zouden Europeanen in pauselijke brieven als een collectief "wij" worden aangeduid, terwijl zij niet lang daatna ook een raciale identiteit verwerven (Goldberg 1995:21,62). In de loop van de vijftiende eeuw
identificeren Europeanen zich daarmee ook als christelijke eenheid. Als paus
Pius II (1458-1464) christenen oproept om de voortschrijdende Turkse
macht te stoppen, spreekt hij zowel van "Res publica christiana" als van "ons
christelijk Europa" (Den Boer 1997:46). Bij Bernier is de Europees-christelijke identiteit niet uitsluitend gelokaliseerd binnen Europa. Egyptenaren
beschouwt hij ook als Europeanen, evenals Hindoes (Poliakov 1979:144). Hij
rekent de bewoners van Amerika ("indianen"), net als Las Casas, tot de Europeanen (Poliakov 1979:136; Hannaford 1996:203). 4 Geleerden na hem
zullen indianen echter als een afzonderlijk ras definiëren en Europa tot het
grondgebied van het blanke ras verklaren, enkele uitzonderingen daar gelaten:
"Lappen" vertegenwoordigen binnen Europa lange tijd - een mening die
Bernier ook was toegedaan - een afzonderlijk ras, terwijl een aantal volkeren
buiten Europa wel tot het blanke ras wordt gerekend. Deze grensverschuivingen zullen we in de schoolboeken regelmatig aantreffen.

18e en 19e eeuw
In dit hoofdstuk ga ik terug in de geschiedenis van het ras-denken voor zover
zich dat openbaarde in wetenschappelijke verhandelingen. Het accent ligt op
indelingen uit de achttiende en negentiende eeuw. Deze relateer ik aan klassieke en Middeleeuwse teksten over "anderen". Opvattingen onder geografen
aan het einde van de vorige eeuw presenteer ik aan het einde van dit hoofdstuk. Voor ik de inhoud van de paragrafen nader toelicht, sta ik nog even stil
bij de betekenis van classificaties en zal ik aan het eind van deze inleiding
aangeven hoe het begrip "context" hier gebruikt wordt. Zo wordt duidelijk
vanuit welke optiek ik in dit hoofdstuk de oude classificaties zal benaderen.
De periode rond het einde van de zeventiende eeuw en het begin van
de achttiende eeuw is van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de relatie
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tussen racisme in vertogen en het denken en schrijven over rassen. Toen
legden wetenschappers met hun pogingen om de menselijke variëteit te
systematiseren, de basis voor een manier van kijken naar de omringende
werkelijkheid en een bepalen van de werkelijkheid die nog steeds van belang
is voor de manier waarop ook wij naar mensen kijken en hen identificeren, als
eigen of anders, op een rationele manier. Een aantal geleerden streefde een
ordening na waaruit geen raciale voorkeur zou spreken en soms stralen de
classificaties inderdaad neutraliteit uit. Toch zal blijken dat in de classificatieschema's zelfde ongelijkheid al besloten ligt: ze drukken een superieur zelfbeeld uit tegenover een inferieur beeld van "de ander". En wat voor een
rassenindeling geldt, gaat op voor elke classificatie: een classificatie is niet
zozeer een cognitieve handeling, als wel een sociale, politieke daad: een classificatie functioneert als machtsinstrument (zie Zima 1988V Verhelderend is
in dit verband de betekenis die Bourdieu toekent aan classificatie-schema's:
"[...] ze ontstaan in een tijd- en plaatsgebonden maatschappelijk universum,
en worden vervolgens gebruikt op manieren die de sporen dragen van de
maatschappelijke positie van hun gebruikers" (Bourdieu 1994:356-7). 6 Bourdieu spreekt hier weliswaar over de functie van classificaties in de kunstwereld, maar zijn stelling kan de functies van raciale classificaties verhelderen.
Een rassenindeling stelt vertegenwoordigers van het blanke ras in staat de
ö

o

O

macht aan zich te binden. En mocht dit niet de intentie zijn, de maatschappelijke en politieke omstandigheden waren meestal zodanig dat de indelingen
die potentie wel hadden. Binnen die context kunnen we de indelingen
beschouwen. De vertegenwoordigers zijn bovendien niet alleen blank, maar
ook man en bourgeois.
Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde kwam, kan men een rassenindeling
moeilijk loskoppelen van racisme. Het is niet mogelijk een onderscheid te
maken tussen enerzijds raciale categorieën, als een neutraal schema, en anderzijds de betekenis hiervan. De indeling zelf is niet van die betekenis te isoleren
(Condor 1988:77-78). De criteria en het gebruik van de indeling zijn al
beladen met betekenis, zoals Balibar stelt: "they incorporate sociopolitical
values that are often challenged and that have to be imposed via the detour of
ethnicity or culture" (Balibar 1990:290). Schematisering van mensen naar ras
maakt deel uit van de systematisering van de natuur en valt samen met de
bloei van de slavenhandel, het plantageleven en koloniale genocides. Overheersing of onderdrukking van "anderen" wordt ook gelegitimeerd aan de
hand van rassenindelingen. Vertogen over rassen dragen met andere woorden
bij aan de verbeelding van de Europese suprematie. De invulling van ras is
steeds afhankelijk van sociaal-politieke praktijken waardoor het onmogelijk is
vol te houden dat ras waardevrij is. Het ontleent zijn betekenis tegelijkertijd
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aan die omstandigheden. Daarom benadrukt Gates jr. dat zelfs kleuren als
bruin, wit of zwart metaforen zijn, als ze verwijzen naar mensen. Eigenlijk
moeten die kleuren dan tussen aanhalingstekens staan (Gates jr. 1986).
Ik onderschrijf deze benadering van classificaties, hoewel ik mij in dit
onderzoek terughoudender opstel. Ik wil ook de mogelijkheid openhouden
dat ze andere betekenissen oproepen en niet persé en onafwendbaar afstevenen op een bevestiging of constructie van macht. Classificaties zal ik met
wantrouwen tegemoet treden, maar in de analyse let ik toch vooral op de
concrete invullingen en vooronderstellingen die in de teksten tot uiting
komen.
Ontwikkelingen in Nederland
In dit hoofdstuk maken we kennis met de criteria van oude rassen-schema's en
krijgen we een indruk van de manieren waarop deze een beeld van (inherente)
blanke superioriteit uitdragen. De geschriften van wetenschappers van de
afgelopen drie eeuwen functioneren zo als context voor de analyse van de
rassenoverzichten in de aardrijkskundeboeken. Wetenschappers bedienen
zich van termen en argumentaties die ik nu zonder meer als racistisch zou
kwalificeren. Ze zijn typerend voor de vooroorlogse vertogen die ik in hoofdstuk 1 al even ter sprake bracht. In hoeverre dat geldt voor de daaropvolgende
perioden is een vraag die ik pas later, aan de hand van de moderne leerboeken,
zal beantwoorden. Maar voor een deel hebben de oude argumentaties en
metaforen hun sporen nagelaten: vele waren mij in ieder geval bekend,
hoewel ik ze niet als typisch actueel herken en (liever) terug in de tijd plaats.
In de wetenschap van vandaag spelen ze geen noemenswaardige rol meer,
evenmin in openbare politieke debatten over vraagstukken die te maken
hebben met de positie van minderheden in Nederland. Toch betrapte ik
mijzelf er regelmatig op in eerste instantie de meest schrikbarende uitspraken
over te slaan en hier niet te herhalen. Waarschijnlijk komt die aarzeling voort
uit mijn twijfel of ze werkelijk verleden tijd zijn en dus hebben afgedaan.7 Ik
acht niet alleen mezelf, maar ook de lezers in staat aan de hand van enkele
woorden of vergelijkingen vertogen op te roepen - en daar interdiscursief mee
verder te denken - als deel van hun eigen geschiedenis. Tot schaamte, tot
woede of beide.
Voor dit hoofdstuk richt ik mijn aandacht zoveel mogelijk op ontwikkelingen in Nederland, terwijl ik ook zal ingaan op oorspronkelijk werk van
Camper, Blumenbach en Buffon. Zij genoten in Nederland ruime belangstelling en het is interessant om hun terminologie en argumentaties in de
oorspronkelijke context te lezen. Dan blijkt dat zij niet alleen gepreoccupeerd
waren door een classificatie van mensen, een indruk die makkelijk kan
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ontstaan zodta men uitsluitend hun uitsptaken over rassen wil achterhalen.
Binnen de wetenschappelijke context die ik in dit hoofdstuk naar
voren breng, neemt de geografie uit de laatste helft van de negentiende eeuw
een speciale plaats in. Ook geografen zijn geïnteresseerd in rassen, hoewel de
menselijke verscheidenheid niet hun enige onderzoeksterrein is. Hun
aandacht voor dit onderwerp vloeit eigenlijk voort uit hun algehele belangstelling voor de natuurlijke omgeving, waartoe planten, dieren, mineralen en
delfstoffen behoren. Daarin onderscheiden zij zich soms nauwelijks van
andere natuurwetenschappers. Onderzoek naar rassen was dan ook niet voorbehouden aan een afzonderlijke discipline. In de loop der eeuwen differentiëren bestaande disciplines zich en voegt men nieuwe toe, onder andere de
antropologie en genetica. De ontwikkelingen binnen deze disciplines
beïnvloeden de geografie, maar zoals we nog zullen zien vertonen de oude
aardrijkskundeboeken in dit onderzoek ook veel verwantschap met de tradities van de natuurlijke historie.
Nederlandse geografen beijveren zich aan het einde van de negentiende eeuw voor een eigen leerstoel en verenigen zich in een genootschap dat
vandaag nog bestaat als het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. De leden van het genootschap brengen vrijwel direct na aanvang een
tijdschrift uit, waarin zij uiteenlopende artikelen opnemen. In dit hoofdstuk
ga ik na welke studies naar rassen actueel waren binnen de geografische
wereld. Zo maken we kennis met primaire bronnen uit de periode waarin niet
alleen rassentheorieën bijzonder populair waren maar waarin ook de geografen de eerste aardrijkskundeboeken presenteerden voor het middelbaar
onderwijs, de hogereburgerscholen. Verbetering van het onderwijs was een
belangrijke motivatie om een genootschap te vormen. Ik zal daarom ook
nagaan of in het tijdschrift richtlijnen worden geformuleerd voor onderwijs
over rassen en antropologische onderwerpen in het algemeen. Met name gaat
het erom vast te stellen of die normatieve of ethische standpunten bevatten.
"Context"
Wetenschappelijke inzichten functioneren hier zoals gezegd als context.
Zijdelings zal ik die weliswaar ook relateren aan opvattingen uit de zogenaamde koloniale literatuur, uit reisverhalen en reisverslagen, maar door mij
vooral te richten op de wetenschappelijke ontwikkelingen, is de context
beperkt. Elke context kent beperkingen; er moeten keuzes worden gemaakt.
Toch is het hier voor een juist inzicht in de verhouding tussen context en
tekst, de schoolboeken, noodzakelijk om het begrip "context" te problematiseren. Voor een deel betreft het hier principiële problemen die kleven aan de
pretenties die het begrip "context" oproept. Voor een ander deel zijn kant-
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tekeningen nodig omdat ze ook voortvloeien uit de manier waarop specifiek
in dit onderzoek de context wordt samengesteld.
Ten onrechte wekt het begrip context de suggestie dat er een strikte
scheiding kan bestaan tussen het te analyseren object of teken enerzijds, in dit
geval de schoolboeken, en een andere "tekst" of discursieve praktijk. Die praktijk is hier samengesteld uit theorieën over verschillen tussen mensen. Deze
theorieën vormen niet zonder meer de bronnen waaruit auteurs de inhoud
van schoolboeken afleiden. Een context is niet gegeven, maar komt in het
onderzoek tot stand. De context zelf en de presentatie ervan is het resultaat
van de verwerking van degene die analyseert. Indirect is daardoor dus ook de
context al in het analyse- en interpretatieproces betrokken. Ik zou daarom het
voorstel van Culler (1988) ter harte moeten nemen om niet langer te spreken
van context, maar van "framing", ter onderkenning van het actieve, subjectieve proces waarmee ook ik hier de verschillende wetenschappelijke inzichten selecteer en samenvoeg. Dat proces zal wel enigszins beïnvloed kunnen
zijn door mijn eerste indruk van rassenoverzichten in aardrijkskundeboeken.
Daarnaast zal ik mij ook hebben laten leiden door mijn voorstellingen van
expliciete vormen van racisme.
De geschiedenis van het ras-denken is uit vele studies af te leiden. Toch
levert het totaal niet altijd een helder beeld. Het zicht op de geschiedenis
wordt vertroebeld door factoren die voortkomen uit het onderwerp van
studie (racisme) en de manier waarop de geschiedschrijving van rassentheorieën tot stand is gekomen. O m bij het laatste te beginnen. Lang niet alle
studies baseren zich op originele bronnen, maar zijn het resultaat van interpretaties en herinterpretaties van andere studies. Bovendien liggen aan de
historische overzichten uiteenlopende doelstellingen ten grondslag. Sommige
zijn bijvoorbeeld uitgevoerd om vat te krijgen op de geschiedenis van racisme
en antisemitisme (zie bijvoorbeeld Miles 1989; Poliakov 1979; Banton
1977), andere om de historische verbeelding van "zwart" of Afrika beter in
kaart te brengen (zie bijvoorbeeld Barker 1978; Nederveen Pieterse 1990;
Paasman 1987). Vervolgens is ook de geografische omgeving waarop men
zich richt, van invloed: de geschiedenis van racisme en van mens- en natuurwetenschappen is per land verschillend en het maakt uit of het onderzoek zich
in hoofdzaak richt op Engeland of de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland
of de Scandinavische landen. Deze landen kenden hun eigen woordvoerders,
hoewel er al gauw gesproken zou kunnen worden van internationale netwerken en uitwisseling. De periodisering en de betekenis voor de praktijk van alle
dag kan echter verschillend zijn.
Een laatste en niet onbelangrijke aspect waarmee men rekening moet
houden is de visie van de onderzoeker op racisme. Die beïnvloedt niet alleen
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zijn of haar perceptie en weergave, maar ook de interpretatie en waardering
van de diverse theorieën. Sommire onderzoekers laten hun waardering
bijvoorbeeld hoofdzakelijk afhangen van de intenties van de wetenschapper
en negeren de implicaties van diens theorie of uitspraken, terwijl men vanuit
de vertooganalyse op grond van dezelfde tekst tot een geheel andere conclusie
zou zijn gekomen. En waar men ras niet direct in verband brengt met racisme,
kan dit leiden tot anachronismen. In dit hoofdstuk worden we regelmatig
geconfronteerd met interpretaties die we kritisch moeten bekijken.
Deze kanttekeningen overziend is dus er gerede grond om niet langer
het begrip "context" te gebruiken en voortaan te spreken van "framing". Die
tetm doet meer recht aan de subjectieve constructie van de discursieve praktijk waaraan de inhoud van de schoolboeken in dit onderzoek gerelateerd
zullen worden. Ik kies hier echter voor het gebruik van "context", omdat dit
begrip gangbaarder is. Het principieel geconstrueerde en subjectieve karakter
blijkt daarbij voortdurend relevant.
Uiteraard leiden wetenschappelijke teksten geen geïsoleerd bestaan en
"communiceren" ze met andere teksten en genres, bijvoorbeeld met reisverslagen en literatuur, die op hun beurt elkaar ook beïnvloedden. Reisverslagen en reisverhalen vormden de bron van wetenschappelijke inzichten,
reizigers van allerlei pluimage legden ook hun waarnemingen vast als betrof
het wetenschappelijke verhandelingen. De scheiding tussen al deze genres is
niet altijd zo duidelijk en dat geldt ook voor de literatuur van bijvoorbeeld de
achttiende en negentiende eeuw. Daartoe behoorde het werk van schrijvers
die pretendeerden naar de waarheid en naar de natuur getrouwe schetsen te
geven. Daartegenover staat het opmerkelijk literaire gehalte van wetenschappelijke theorieën, waaraan Darwin volgens Bulhof (1988) misschien zelfs wel
het succes van zijn evolutietheorie dankte. De literaire kwaliteit van The
Origin of Species ontlokte bij Bulhof de vraag of niet elke wetenschappelijke
verhandeling literaire elementen bevat; Darwin had een literaire taal nodig
voor de formulering van zijn stelling, een taal die hoorde bij zijn zoekende stijl
van wetenschap bedrijven.
Schoolboeken staan uiteindelijk temidden van vele discursieve invloeden. En ze zijn onmiskenbaar verwant aan wetenschappelijke werken. Zij
vormen niet dè bron. Tegelijkertijd veronderstel ikdat aatdrijkskundeboeken,
naarmate het middelbaat onderwijs en de leerlingenpopulaties groeien, zich
meer en meer als een eigen genre profderen, met eigen tradities, taalgebruik
en structuren. De inhoud zal evenwel aansluiten bij dominante vertogen.
Wat in schoolboeken staat, zijn in eerste instantie geen persoonsgebonden
hypothesen of discussiepunten. De schoolboeken verschijnen dan wel op
persoonlijke titel, maar de feitelijke auteur blijft op de achtetgrond. De
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inhoud staat op zichzelf en vertegenwoordigt algemene waarheden. Schoolaardrijkskunde heeft daardoor meer nog dan wetenschappelijke werken de
status van objectiviteit en autoriteit: wat erin staat is waar en biedt een objectief overzicht van de wereld en haar bewoners. De inhoud moet niet overdacht en bediscussieerd worden, maar geleerd. Dat leerlingen gevraagd wordt
hun eigen standpunt te formuleren, is een benadering van vrij recente datum.
Een compilatie van wetenschappelijke standpunten kan leiden tot een
antwoord op de vraag in hoeverre vertogen in aardrijkskundeboeken verschillen van wetenschappelijke vertogen. Bevat dit vertoog meer of juist minder
expliciete uitspraken over raciale ongelijkwaardigheid? Bovenal is het de vraag
welke argumentaties en metaforen voor handen zijn om ongelijkheid naar ras
te rationaliseren. In tegenstelling tot hedendaagse teksten, kunnen we betekenissen van oude teksten lang niet altijd hetleiden op grond van onze eigen
kennis van het taalgebruik en betekenissen van woorden, zinsneden en associaties in andere teksten. Wetenschappelijke vertogen die eerder of gelijktijdig
verschenen, kunnen die leemte opvullen en tot nieuwe betekenismogelijkheden leiden. In die zin biedt dit hoofdstuk inzicht in de aard van racisme en
racistische vertogen.

2.2 Classificeren, kijken en meten
"Voor-teksten"
Bernier heeft misschien de primeur in de toepassing van het ras-begrip op
mensen, hij is niet de uitvinder van racisme. Zijn poging en die van anderen
na hem, om mensen te classificeren leggen wel fundamenten hiervoor. De
classificaties moeten we plaatsen in het licht van de premoderne tijd en het
Europese verlichtingsdenken. Deze historische plaatsing lijkt in tegenspraak
met een intertekstuele en interdiscursieve benadering, die per definitie dergelijke cesuren uitsluit. Toch is in ieder geval een globale, temporele en geografische afbakening noodzakelijk om de indruk te vermijden dat racisme
universeel en van alle tijden is. Racisme is niet synoniem met xenofobie, etnocentrisme of eurocentrisme. Ze kunnen zich wel bedienen van overeenkomstige beelden en argumentaties. Zo zijn vertogen over rassen vaak ook
eurocentrisch, zeker wanneer Europa als het gebied van het blanke ras wordt
aangewezen en als die vertogen het Europese imperialisme moeten ondersteunen. Het ras-denken en de vertogen over rassen die vorm krijgen onder
invloed van Europese wetenschappers, bepalen echter het verschil, wat evenwel nog alle ruimte laat om interferenties met contemporaine of historische
teksten te achterhalen. Voor een vertooganalyse is inzicht in interdiscursieve
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relaties onmisbaar. Zoals eerder gesteld, is een analyse van de discursieve
interacties tussen sociale subjecten noodzakelijk om de betekenis van ras te
verhelderen.
Jansen onderschrijft deze historische begrenzing van racisme, maar
ook hij benadrukt het belang van openheid naar "voor-teksten". Hij laat in
zijn analyse van racisme en antisemitisme zien hoe het beeld van de "perverse
vreemdeling" een zwerftocht maakt van de klassieke Griekse en Romeinse
geschriften naar de Middeleeuwen en nog in de eeuwen daarna vaste voet aan
de grond krijgt in Europa. Het beeld drukt minderwaardigheid uit, maar kan
diverse collectieve subjecten aan zich binden (Jansen 1994:82-90). 8 Met het
beeld van de perverse vreemdeling drukten Grieken hun afkeer uit van oosterlingen, de zogenaamde "barbaroi". Deze niet-Grieken werd een zedeloze en
losbandige levensstijl verweten. Daar konden zij zelf niet zoveel aan doen. De
natuur, door overerving, was hiervoor verantwoordelijk. O m de verbeelding
van hun minderwaardigheid te versterken, werd aan oosterlingen ook
"verwijving" toegeschreven. Die connotatie met vrouwen zal het vreemdelingen-motief steeds begeleiden.
Het beeld van de oosterling vindt zijn weg naar de jongere Europese
literatuur en zal ook op joden worden toegepast. Met name bij de Romeinen
vallen hun dezelfde eigenschappen als onzedelijkheid en verderf ten deel,
aldus Jansen. Deze negatieve kwalificaties zullen hen ook in de Middeleeuwen
als vreemdeling typeren. "Jood" wordt het prototype van de perverse oosterse
vreemdeling. In het proces van inferiorisering worden joden zelfs synoniem
van Afrikanen. Verlichte denkers zouden hen in één adem noemen om te
waarschuwen voor hun driften, die de christelijke traditie van Europa bedreigen. En zowel joden als Afrikanen wordt verweten geen echte mannen te zijn,
omdat zij zich, zo noteert Jansen, "enkel en alleen door hun onverzadigbare
vrouwelijke (!) wellust lieten leiden; in al hun passiviteit werden ze weerloze
slachtoffers van tirannen" (1994:89). 9 De mythe van Aziatische vrouwelijkheid, seksuele ontaarding en passiviteit heeft eeuwen overleefd (zie ook Said
1978) en wordt willekeurig toegepast op vreemdelingen om van hen een
negatief beeld neer te zetten.
De analyse van Jansen laat prachtig zien hoe metaforen hun werk doen
om een werkelijkheid, i.e. een collectiviteit, te creëren en te kwalificeren. Ze
zijn in staat hun eigen leven te leiden, nieuwe objecten aan zich te binden en
nieuwe betekenissen op te roepen. Een andere, meer bekende geschiedenis
hebben de voorstellingen en metaforen van Jafet, Sem en Cham uit het boek
Genesis doorlopen. Met name de vloek van Cham door Noah heeft een
beruchte uitwerking gekregen. '" Poliakov laat zien hoe joodse exegeten al voor
de christelijke jaartelling op basis van Genesis een soort van classificatie maak-
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ten, waarbij ze Jafet, Sem en Cham identificeerden met de hun dan bekende
volkeren uit de oudheid. Later krijgen de broers een eigen grondgebied,
respectievelijk de gebieden die ongeveer overeenstemmen met een groot deel
van Europa, van Azië, dan wel van Afrika, terwijl zij in de Middeleeuwen zelfs
de drie standen kunnen vertegenwoordigen: Jafet staat zowel voor Europa als
voor de adel, Sem voor de geestelijkheid, Cham voor Afrika en horigen.
(Poliakov 1979:20-21) O p oude kaarten zijn de namen van Jafet, Sem en
Cham terug te vinden." Hieronder is de oudste en tot 1500 meest gebruikte
kaart te zien, maar deze kent zeer vele varianten, ook oudere.

Deze kaart geldt als de oudste wereldkaart en
dateert van het einde van de zevende eeuw
(Palimpsest in Isidor-Cod.2 237.
27. Die atteste bekauate Weltkarte.
Palimpsest im Isidor-Cod. 237 tier St. Galler Stiftsbihliothek p. 1, Eude des 7. Jahrhunderts.

St. Galler Stiftsbibliothek, pi.)
Bron: K. Miller (1898) Mappae Mundi. Deel VI. Stuttgart.

Augustinus vemeldde Sem, Jafet en Cham al. Cham verwees zowel naar hitte
als naar ketterij. Isidorus, bisschop van Sevilla, maakt in de 7e eeuw een kaart
overeenkomstig met die van Augustinus. In zijn profetische uitleg van de
namen van Noachs zonen stelt hij dat de nakomelingen van Cham in warme
streken dichtbij de zon zullen wonen (Den Boer 1997:26-31). De vloek van
Cham geldt lang als legitimatie voor slavernij. Kleur krijgt Cham in de
middeleeuwse Talmoedteksten en wordt een wijd verbreid christelijk motief
in de zestiende en zeventiende eeuw. Slavernij van zwarte Afrikanen, de
kinderen van Cham, kan dan met verwijzing naar Genesis 9:18-27 gerechtvaardigd worden. (Nederveen Pieterse 1990:44-45)
Veel sociale representaties uit de Middeleeuwen en de verlichtingsperiode zijn ontleend aan de klassieke en bijbelse geschriften en kennen dus een
lange geschiedenis. Ze functioneren uiteindelijk ook in vertogen over rassen
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en dragen bij aan wat we nu racistische vertogen kunnen noemen. Toch zijn
de beelden in oorsprong niet als zodanig te karakteriseren. Het woord "ras",
noch een vergelijkbaar concept, bestaat in de oudheid of Middeleeuwen. 12
Dit concept zou in Griekenland zelfs in strijd zijn met het toenmalige politieke gedachtengoed. De term "barbaroi" moet nadrukkelijk begrepen
worden als de tegenhanger van de burgers of "politikoi". Met de aanduiding
"barbaroi" drukten de Grieken overigens allereerst het taalverschil uit:
"barbaroi" is een etnocentrische term, een onomatopé, dat een oordeel
uitdrukt over de klank van de taal van deze "anderen". Later krijgt de term een
extra pejoratieve betekenis. De vraag was niet waar iemand vandaan kwam of
hoe die eruit zag, maar of iemand de geestelijke potentie had om deel te
nemen aan het openbare, publieke leven, als burger in de staat. Die mogelijkheid was niet weggelegd voor de "barbaroi" of "ethnoi". Hen ontbrak het aan
ratio en het vermogen de taal van de politiek te spreken. De "barbaroi" leefden volgens de wetten der natuur en wisten zich daar niet boven te verheffen.
De status van "barbaros" is weinig benijdenswaardig, toch moet die status
begrepen worden als een gevolg van etnocentrisme en niet van racisme.
(Hannaford 1996; Snowden 1995)
De zeventiende en achttiende eeuwse geleerden gaven zelf vaak alle
aanleiding om dergelijke rechtstreekse historische verbanden te leggen. Zij
gingen, zoals Hannaford laat zien, lang niet altijd zo zorgvuldig om met hun
bronnen en ze spanden de klassieken ook wel eens "voor hun eigen karretje".
Een klassiek beeld dat op die manier is gebruikt, is het beeld van de natuurlijke slaaf. Aristoteles hanteerde dit begrip om slavernij van de "barbaroi" te
legitimeren. Twee millennia later, in de zestiende eeuw, functioneert het om
de slavernij van indianen te rechtvaardigen: zij zijn de natuurlijke slaven van
Spanje. Juan Gines de Sepülveda, een fervent voorvechter van de kolonisatie
van Amerika, brengt in 1550 een schrijven uit waarin hij aannemelijk tracht
te maken dat gebrek aan ratio indianen als vanzelf tot slavernij veroordeelt.
Indianen staan als incomplete en inferieure wezens voor hem gelijk aan vrouwen, kinderen en dieren en hij volgt Aristoteles' argument door te stellen dat
superieure levensvormen gerechtigd zijn de heerschappij over inferieure
levensvormen te voeren. Maar De Sepülveda laat ook een ander argument
meespreken, waar Bartolomé de Las Casas zich dan duidelijk tegen verzet: zij
waren niet in staat christenen te worden (Lewis 1995; Poliakov 1979:135).'"
Overigens kon De Sepülveda wel waardering opbrengen voor de Azteken,
onder andere omdat zij een georganiseerde religie kenden evenals een markteconomie, wat volgens hem uitingen van beschaving waren.
Het beeld van de natuurlijke slaaf wordt ook gebruikt om slavernij van
Afrikanen te legitimeren. Raciale motieven maken deel uit van dit beeld,
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hoewel het moeilijk is vast te stellen op welk moment dit gebeurt. Dan wordt
ook het contrast met de Griekse en Romeinse vertogen scherper. Zoals gezegd
was slavernij bij de Grieken en Romeinen niet raciaal - of liever gezegd niet
biologisch - gemotiveerd. Huidskleurwas een onderscheidingscriterium maar
had niet de lading die het later krijgt. Men signaleerde wel uiterlijke verschillen. Hiervoor trachtten geleerden geografische en klimatologische verklaringen te geven. Een uitgewerkte hiërarchische ordening van vreemdelingen
bestond toen nog niet (Miles 1989:15; Stepan 1982:x-xi).
Voor mensen met een donkere huid kenden de Grieken het woord
Aithiopes, de Romeinen Aethiopes. Letterlijk betekent het: vlammend, vurig,
branden (Van Veen 1994:247). Zoals we ook in de Nederlandse schoolboeken zullen zien, worden mensen mer een donkere huid als "Aethiopiërs"
aangeduid. 14 Bij de Grieken en Romeinen had dit woord geen negatieve
bijklank. Een donkere huidskleur was geen teken van minderwaardigheid.
Er bestonden juist ook positieve beelden van "Ethiopiërs". Een populair beeld
was dat van krijger (Snowden 1995).
Een zwart-wit symboliek zou voor het eerst naar voren komen in de
christelijke geschriften. l5 Zwart wordt daarin de kleur van het kwaad, de kleur
van de duivel. Toch zou in de eerste zes eeuwen christendom deze kleurensymboliek (nog) niet op mensen worden toegepast (Snowden 1995). In de
Europese Middeleeuwen kent het christendom positieve en negatieve beelden
van zwart. De duivel is niet altijd zwart, zwarte Madonna's en heiligen bestaan
net zo goed en worden ook door blanken vereerd (Lewis 1995; Wood 1995).
Halverwege de vijftiende eeuw wordt zwart pas werkelijk negatief. Zwart zal
steeds meer de betekenis van slecht en duivels krijgen, zelfs zo sterk dat
"nikker" duivel kan betekenen (Paasman 1987:93), een kleurensymboliek die
vervolgens ook wordt geprojecreerd op moslims (Nederveen Pieterse
1990:25).
Tegen het einde van de Middeleeuwen is de wereld vanuit Europa nog maar
nauwelijks verkend. Dat elders merkwaardige, maar mensachtige figuren
moesten rondlopen, daarvan was men allang overtuigd. Men stelde zich voor
ooit oog in oog te staan met zogenaamde "woudmensen" of met mensen met
staarten. Daarmee werd een Grieks-Romeinse traditie voortgezet om fantasiefiguren en werkelijke mensen naast elkaar te zetten. Zeer invloedrijk in dit
verband was het werk van Plinius Maior of Secundus (23/4-79), van wie het
omvangrijke encyclopedische werk Naturalis Historia (77) in de Middeleeuwen vele malen herdrukt wordt. Hij beschreef volkeren zonder hoofd of met
ogen en mond op de borst. Hij zou er al naar hebben gestreefd om typologieën van volkeren te maken, waarbij hij een onderscheid maakte tussen
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Afrika, India en de Caucasus. Monsters verwerkte hij daar ook in. Die zouden
leven aan de grenzen van de bekende wereld (Miles 1989:15, naar Friedman
1981:21; Mason 1994). In de Middeleeuwen en ook in de periode daarna
blijven in voorstellingen van "de ander", fantasie en werkelijkheid door elkaar
heenlopen en zowel in reisverhalen als in wetenschappelijke verhandelingen
duiken mythologische figuren als "wildemannen" of "woudmensen" op.
De grenzen tussen werkelijke mensen en fantasiefiguren zijn niet altijd
duidelijk. Mensen kunnen dierlijke trekjes hebben. En vergelijkt men werkelijke mensen met dieren, dan valt die vetgelijking niet gunstig uit voor "de
ander". Bernier schetst zo een weinig positief beeld van "Lappen". Hij noemt
hen niet alleen lelijk, maar ook dierlijk (Hannaford 1996:203). In de vergelijkingen met dieren, zullen die met apen een zeer speciale plaats innemen. Over
de verhouding tussen mens en aap wordt ten tijde van Bernier al heftig gediscussieerd.
Zeer invloedrijk was in dit verband de studie van Edward Tyson uit
1699: Orang-outang, sive homo sylvestris: or the anatomy of the pygmy compared
with that of a monkey, an ape and a man. Zoals de titel al aangeeft, verrichtte
Tyson anatomische onderzoeken om het verschil tussen mensen en apen vast
te stellen. Het ging hem evenwel om de "pygmee", terwijl hij, ondanks zijn
empirische aanpak, ruimte laat aan de "wildeman" of "woudmens" (Nederveen Pieterse 1990:40). Uiteindelijk zijn de ondetzoeksobjecten moeilijk te
ondetscheiden: onder pygmee blijkt Tyson chimpansee te verstaan, terwijl hij
de orang-oetang gelijkstelt met de zogenaamde woudmens (Poliakov
1979:158). De terminologische verwarring wordt allengs groter, als hij de
orang-oetang ook gelijkstelt met de chimpansee, een verwarring die volgens
Barker indicatiefis voor de toenmalige visies op de verhouding tussen mens
en aap (Barker 1978:48).
Tyson zou tenslotte geen rangorde van mensen vastleggen. Of die
impliciet wel ontstaat, kan ik niet nagaan. In ieder geval maken anderen de
rangorde zeker expliciet, bijvoorbeeld Blackmore. Hij kent in The lay Monk
aan apen de status toe van laagste mensensoort, net als aan "Hottentotten" en
"inboorlingen van Nova Zembla". (Poliakov 1979:159) Maar elke indeling
bood, ongeacht het voorbehoud van de kanr van de schrijver, de mogelijkheid
tot vrije, normerende, interpretaties. Algemeen verschijnt in de zeventiende
eeuw een groot aantal publicaties waarin "negets" met apen worden vergeleken (Nederveen Pieterse 1990:39). En wordt er een rangorde aangebracht,
dan nemen de "Lappen", "pygmeeën" en "Hottentotten" de laagste positie in.
Met Tyson zijn we al bijna in de achttiende eeuw. Dan zullen de publicaties veranderen en is er minder ruimte voot fantasie. Systematische en
empirische onderzoeken zullen worden verricht. Die leveren criteria om de

Hoofdstuk 2 : De wetenschappelijke voorbereiding

73

gehele mensheid, de planten- en de dierenwereld in afzonderlijke eenheden in
te delen. De metaforen en argumenten uit de oude vertogen om "anderen" en
"het zelf" te definiëren, blijven echter meespreken. Sommige theorieën grijpen weer terug op de Griekse beelden om daaruit een schoonheidsideaal af te
leiden. Maar ook het criterium van de ratio, de religieuze motieven, de klimatologische verklaringen voor verschillen in huidskleur en de kleurensymbolieken, klinken later nog door. Voor een aantal volkeren is een zeer lage status
al vastgelegd en om minderwaardigheid uit te drukken schroomt "men" niet
om vergelijkingen met dieren of vrouwen te blijven maken.
Natuurlijke
ordeningen
Het werk van Tyson inspireert een eeuw lang vele onderzoekers en de discussie over de relatie tussen aap en mens zal ook daarna nog voortduren. In de
achttiende eeuw ontstaat ondertussen een fundamenteel andere manier van
wetenschap bedrijven: classificeren. De gedachte hierachter is dat de gehele
natuur, de mineralen, planten, dieren en mensen, samen één systeem of keten
vormen, aan de wetenschap de taak dat systeem bloot te leggen. Sleutelfiguur
van deze nieuwe epistemologie is Carolus Linnaeus (1707-1787), die in
Systema Naturae (1735) zijn classificatie presenteert. Mensen en dieren staan
daarin dichtbij elkaar. Mensen zijn de hoogste diersoorten, waartoe volgens
Linnaeus ook de "woudmens" of orang-oetang behoren, evenals de "wilde
mens", die op handen en voeten zou gaan (Nederveen Pieterse 1990:39-40).
Sommige wetenschappers, onder wie Linnaeus, vervullen met hun
arbeid een bijna religieuze missie. Zij brengen met de classificaties de gehele
schepping in kaart en ont-dekken zo Gods werken. God heeft de natuurlijke
eenheden vorm gegeven en gerangschikt. Zo karakteriseert ook Blumenbach
het werk van zijn leraar Linnaeus en diens tijdgenoten. Hij spreekt over het
behagen "dat zy de wijsheid van den Schepper en de volmaaktheid der scheppinge daarin zochten, dat de Natuur, gelijk zy zeiden, geen sprong maakte,
maar dat het geschapene in de drie Ryken der Natuur, wat deszelfs uitwendig
maaksel betrof, zich onderling opvolgde gelijk de sporten in een ladder, of de
schakels in een keten." (Blumenbach 180LXV) De "trapsgewijze opvolging
der Natuur", zoals Blumenbach het stelt, is een hiërarchische ordening, naar
complexiteit. De ordening van afzonderlijke mineralen, planten, dieren en
mensen, loopt van eenvoudige naar ingewikkelde samenstellingen (Stepan
1982:12).
Buffon (1707-1788), collega van Linnaeus, laat in zijn Histoire
Naturelle geen misverstand bestaan over de hiërarchische verhouding tussen
de zogenaamde Rijken der Natuur. Tussen planten, dieren en mensen is die
als volgt:
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[...\ les animaux tiennent le premiet tang, tant pat la conformité que nous leut connoissons
sut les êtres vegetans ou inanimez. [...] Nous-mêmes, à ne confidéret que la pattie matérielle
de notte être, nous ne sommes au dessus des animaux que par quelques tappotts de plus, tels
que ceux que nous donnent la langue & la main; & qouique les ouvrages du Ctéateut foient
en eux-mêmes tous égalements parfaits, l'animal est, selon notte façon d'apercevoir, l'ouvrage le plus complet de la Nature, & l'homme en est le chef-d'oeuvre. (Buffon ca. 1749 deel
2:1-2)

Is het dier het meest complete werk van de Natuur, daarboven troont de
mens, het meesterwerk. Voor de wetenschappers van de natuurlijke historie
verdient de natuur alle respect. De natuur zelf wordt metafoor van het goede,
terwijl het oorspronkelijke en natuurlijke belangrijke motieven worden. Deze
keren bijvoorbeeld met grote regelmaat terug in Johann Friedrich Blumenbachs De generis humani varietate nativa liber (1776), de officiële uitgave van
zijn doctoraalscriptie Varietate Natura (U7 5). Vol lof is hij later over de uitgebreide uitgave, die in Nederlands uitkomt als Over de aangeboren verscheidenheid van het menschelijk geschlacht. Hij prijst de uitgave, onder andere omdat
zij "naar de natuur zelve volmaakt" is (Blumenbach 1801).
De natuur inspireert de onderzoekers en dat klinkt doof in hun
beschrijvingen. Enthousiast en gedreven leggen ze van alles vast. Als lezer ga je
daar bijna als vanzelf in mee, zeker als je enkele delen openslaat van het
omvangrijke werk van Buffon (voluit: George-Louis Leclerc Comte de
Bufron). Zijn Histoire Naturelle dat vanaf 1749 verschijnt, omvat maar liefst
36 delen. Zeer gedetailleerd beschrijft hij daarin de inhoud van het kabinet
"du roy", waarvoor hij een paar honderd pagina's nodig heeft. Verder heeft hij
tal van reisverslagen verwerkt evenals Nederlandse wetenschappelijke bronnen. Maar ook geschriften uit de oudheid en van tijdgenoten brengt hij onder
de aandacht van de lezers. Gelet op de omvang van dit werk wekt het nauwelijks verbazing dat het heel lang dè bron van informatie was over mensen en
dieren uit vreemde landen.
Linnaeus was niet de eerste die zich interesseerde voor de "wonderen"
van de natuur. Voor tal van mensen met enig fortuin was botaniseren en
determineren al langer een zeer geliefde bezigheid, een hobby die aansloot bij
de algehele fascinatie voor (vreemde) planten en diersoorten, meegenomen
door ontdekkingsreizigers en natuurvorsers. Verzamelen hoorde daarbij. En
wie het zich financieel kon permitteren, verzamelde niet alleen schilderijen,
maar trachtte in huis een rariteitenkamer in te richten speciaal voor de
verzameling exotische voorwerpen, planten en dieren. De menagerieën en
kabinetten waren bijzonder populair en onder de vele collectioneurs bestond
nationaal en internationaal een levendige uitwisseling (Bergvelt & Kistemaker
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1992). Beroemd in Nederland was bijvoorbeeld het natuurhistorische kabinet en de dierentuin van Willem V., waarmee hij de hobby van zijn moeder
voortzette. Of daar waren de uitstallingen van vreemde dieren, van allerhande
exotische waren, en van uitzonderlijk kleine en grote mensen, in de herberg
Blaauw Jan op de Botermarkt in Amsterdam (nu Rembrandtsplein) die voor
iedereen, weliswaar tegen betaling, te aanschouwen waren, terwijl de verzamelingen werden genoteerd en nagetekend (Pieterse 1992).
De passie voor de natuur en het natuurlijke tekent zich ook af in de
producten van dichters en schrijvers. H u n diepste zielenroerselen projecteren
zij op de "Natuur", die zij uit respect met een hoofdletter zullen spellen.1
Rousseau is misschien wel de meest bekende van de vroege romantici. Van
hem komt de voorstelling van de oorspronkelijke, natuurlijke mens: de
"edele", "goede" of "nobele wilde". Natuurbeschrijvingen gaan voorts een vast
onderdeel vormen in de reisverslagen. Europese reizigers komen nu werkelijk
aan land en richten zich op antropologische en natuurhistorische onderwerpen. Na 1750 resulteert dit in een tweedeling in de verslagen: in het eerste
deel worden wonderlijke gebeurtenissen en ontmoetingen beschreven, in het
tweede deel staat de gedetailleerde beschrijving van de waarnemingen in de
natuur (Heemskerk 1992:9).
Zien
Linnaeus kent voorgangers. Toch slaagt hij er als eerste in tot een systematiek
te komen, waarmee ook gewerkt kan worden. Waarneming nu is voor Linnaeus, zijn tijdgenoten en volgelingen, van essentieel belang. Daarmee moet
men volgens Buffon ook beginnen, aldus stelt hij in het "premier discours",
waarin hij uitlegt wat de methodologie van de "histoire naturelle" inhoudt:
"On doit commencer par voir beaucoup, & revoir souvent [...]" (Buffon
1749:6). Camper doet dezelfde aanbeveling: "Ogen en Zien" is zelfs onderwerp van de rede die hij in 1746 houdt als hij zijn doctorstitel verwerft
(Camper 1791:6).
Met de waarneming wordt de weg naar een nieuwe epistemologie
ingeslagen. Gevolgd door een andere empirische ondersteuning: de anatomische meting. Hieronder ga ik in op de rol van de classificatie en deze meting.
Ze vormen een belangrijke grondslag van raciale vertogen. Enkele aspecten
uit het werk van Buffon, van Camper en Blumbenbach verdienen de
aandacht. Zij verwoorden argumenten die het idee van de ongelijkheid der
menselijke rassen zullen ondersteunen. Zij zijn niet persé de woordvoerders
van nieuwe inzichten, maar hun werk was invloedrijk. Blumenbach en
Buffon worden beschouwd als de grondleggers van de antropologie (Wood
1995:40).

76

/H

de ban van het rai

Interessant in verband met de classificaties is de analyse van Foucault.
Hij kent aan classificeren en waarnemen een prominente plaats toe in zijn
beschouwing van de geschiedenis van het wetenschappelijke denken in het
Westen. De waarneming, zo stelt hij in Les mots et les choses (1966), bepaalt de
betekenis van het classificeren. Wetenschappers zullen dat blootleggen wat al
aanwezig is. Het gaat volgens Foucault om "een nieuw gebied van zichtbaarheid" en dat is "systematisch zien": weinig dingen systematisch zien (Foucault
1973:155,156). Men kan de structuur blootleggen door de objecten open te
snijden. Hoezeer die zichtbaarheid de wetenschap beïnvloedt, wordt duidelijk in zijn verklaring van de voorkeur van natuurlijke historici voor de plantenweteld. Juist in de plantenwereld dienen zich de onmiddellijk
waarneembare variabelen aan. De aandacht voor de botanie kwam daarom
niet zomaar voort uit een pure belangstelling voor planten, "[...] maar aangezien men alleen spreken en weten kon in een taxonomische ruimte van zichtbaarheid, moest de kennis omtrent de planten wel belangrijker worden dan
die omtrent de dieren" (Foucault 1973:160).
Bij Linnaeus vormt de beschrijving en determinatie van de planten
uiteindelijk de basis voor de beschrijving van levende wezens, dieren èn
mensen (zie Hannaford 1996:5). Maar in hoofdzaak houdt hij zich met planten bezig. In hun beschrijvingen van mensen onderscheiden niet alleen
Linnaeus, maar ook zijn collega-natuurhistorici zich van Aristoteles en andere
Griekse filosofen. Ook Aristoteles trachtte door nauwkeurige observatie tot
een gedetailleerde beschrijving van de natuur te komen en in zoverre gaat de
vergelijking met de achttiende eeuwse wetenschappers op. De sociale differentie echter kent, zoals we eerder zagen, een andere grondslag. Linnaeus c.s.
zullen verschillen tussen mensen vastleggen en systematiseren. Het lichaam,
de uiterlijke anatomie, vormt de basis. De natuur toont de normen:
With its catalogues, indices, and inventories, classification establishes an ordering of data; it
thereby furnishes systematicity to observation. Yet it claims also to reflect the natural order of
things. As such, this ordering of representations always presupposes value: Nature ought to
be as it is; it cannot be otherwise. The seemingly naked body ol pure facts is veiled in value.
(Goldberg 1990:301)

De classificatie van mensen is gebaseerd op een selectie van uiterlijk waarneembare verschillen. Goldberg verwerkt in zijn stellingname Foucaults
analyse van de classificaties en spreekt van een "discoutse of the body", van
een manier van kijken naar lichamen. Dat vertoog bepaalt differentie en
identiteit, en vormt de grondslag van een racisme (Goldberg 1990:303,306-7).
De indeling van Linnaeus was geografisch gemotiveerd. Na de Homo
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ferus, volgen respectievelijk de Europaeus albus, de Americanus rubescus, de
Asiaticus luridus en de Afer niger (Hannaford 1996:204). Hierna zou
overigens nog een monsterlijk figuur voorkomen. 18 Voor elk soort zouden
specifieke kenmerken gelden, waarbij het verschil tussen de Europaeus albus
en de Afer niger het meest in het oog springt: luiheid en overgave aan de wil
van de meester zijn eigenschappen van de Afer niger, terwijl de Europaeus
albus bij wet geregeerd wordt (Hannaford 1996:204). Geografie, uiterlijk en
karakter verbindt Linnaeus zonder meer. Buffon, Blumenbach en Camper
doen dit ook, hoewel zij een andere indeling maken. Bufion onderscheidt zes
rassen ("Lappen", Tartaren, Zuid-Aziaten, Europeanen, Ethiopiërs en Amerikanen ofwel indianen). Blumenbach volgt eerst Linnaeus maar voegt het
Maleise ras toe. Ondanks de verschillen in hun werk, brengen zij wel een
aantal gemeenschappelijke onderwerpen en standpunten naar voren: de relatie tussen mensen en dier, de degeneratietheorie, en de invloed van klimaat,
voeding en gewoonten op lichaam en geest. Wat met name in het oog springt,
is hun onverbloemde voorkeur voor het uiterlijk van het blanke ras, waarvoor
zij ieder hun eigen bewijzen aanvoeren.
Buffon besteedt onder andere in het deel 3 van Histoire Naturelle aandacht
aan bovengenoemde ondetwerpen. De blanke kleur noemt Buffon "la
couleur primitive de la Nature", die onder invloed van klimaat, voeding,
zeden en gewoonten verandert (deel 3:502). Het blanke lichaam is oorspronkelijk, andere lichamen zijn daarvan afgeleide, gedegenereerde vormen.''' De
uiterlijke verschillen en de ongelijkwaardigheid tussen mensen zijn de gevolgen van klimaat, voeding en gewoonten. Die factoren bepalen niet alleen de
kwalificaties van rassen, maar ook die van de stedelingen versus boeren en van
diverse volken die niet in één ras samenvallen (zie Buffon, deel 3). Wildheid
en beschaving, de twee uitersten in zijn beschrijvingen, hebben dus niet alleen
betrekking op rassen. Maar zonneklaar is dat het blanke ras als geheel de
meeste waardering oogst. Het klimaat is daarvoor als eerste verantwoordelijk,
waarmee Buffon deze indertijd populaire verklaring als volgt toelicht:
Le climat le plus tempéré est depuis le 40me degré jusqu'au 50me, c'est aussi sous cette zone
que se trouvent les hommes les plus beaux oc les mieux faits, c'est sous ce climat qu'on doit
prendre l'idée de la vraie couleur naturelle de l'homme, c'est-là où l'on doit prendre le
modèle ou l'unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres nuances de couleur & de
beauté, les deux extrêmes sont également éloignez du vrai & du beau: les pays policez situez
sous cette zone, sont la Géorgie, la Circassie, l'Ukraine, la Turquie d'Europe, la Hongrie,
l'Allemagne méridionale, l'Italie, la Suisse, la France, & la partie septentrionale de l'Espagne,
tous ces peuples sont aussi les plus beaux & les mieux faits de toute la terre. (Buffon, deel
3:528) [letterlijk geciteerd]
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Een extreem koud of warm klimaat is de slechtste voedingsbodem voor
beschaving. Die extreme omstandigheden zijn verantwoordelijk voor de
aanwezigheid van donkere mensen in zowel Groenland als Afrika (Buffon
3:527). Toch sluit zijn afkeuring van de mensen in deze zones zijn mogelijke
waardering voor een donkere huidskleur op zich niet uit. 20 "Hottentotten",
"Lappen", Australiërs en Amerikanen (indianen) behoren volgens Buffon wel
tot de minst waardige mensen. H u n beschavingsniveau en lichaamsvorm
komen dicht in de buurt van de dieren. Todorov laat zien dat Buffon nietblanke rassen regelmatig met dieren vergelijkt en in de beschrijvingen begrippen hanteert die eigenlijk tot het semantische domein van de dierenwereld
behoren (Todorov 1989:123).
Craniometrie
Het blanke lichaam is toonbeeld van aristocratische waardigheid. Camper is
het helemaal met Buffon eens:
Gaarne willen wij met den Graave de Buffon instemmen, dat de bewooners van het Noorden,
van Mogol en van Perzié' [...] en alle Volken van Europa niet alleen de blankste, maar de
schoonste en fraaiste van Leest zijn over de geheele waereld. (p. 19-20)

Die overtuiging zal Petrus Camper (1722-1789) kracht bij zetten met een
geheel nieuwe empirische methode: de schedelmeting of craniometrie. De
maten van de schedel (en de mogelijke inhoud) wotden van cruciaal belang in
de rassenleer. Met zijn metingen zal Camper aantonen dat apen en mensen
juist niet bij elkaar horen en dat Afrikanen evenals Europeanen tot de menselijke soort behoren. Bovendien bestrijdt hij de opvatting dat "negers" zouden
zijn ontstaan door vermenging van blanken met orang-oetangs. Dit doet hij
onder andere in zijn werk over de orang-oetang. Zijn opvatting is nogmaals
verwoord in het boek dat twee jaar na zijn dood uitgegeven wordt door zijn
zoon, Adriaan Gilles Camper: Verhandeling van Petrus Camper, over het
natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van verscheiden landaart en
ouderdom; over het schoon in antyke beelden en gesneedene steenen. gevolgd door
een voorstel van eene nieuwe manier om hoofden van allerleye menschen met
zekerheid te tekenen (1791). Het onderstaande ftagment staat aan het begin
van hoofdstuk 3 "Natuurlijke aanmerkingen over het verschil der wezens van
ter zijde, in Aapen, Orangs, en Negers, en andere Volken tot aan de Antijken."
Deze stellingname stemt optimistisch. Toch, als we vetder lezen, laat ook
Camper niet na om in deze studie zijn voorkeuren uit te spreken. Zoals de
titel al aangeeft, legt Camper zich hierin toe op de studie van schedels met het
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Natuurkundige aanmerkingen over het verfcbil der wezens van ter zijde, in Aapen, Orangs, en Negers,
en andere Volken tot aan de Antijken.
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iscHijNLijK zal men verwonderd zijn van op de Eerste
Plaat twee bekkeneelen van Aapen, daarnaa een van eenen Neger,
en ten laatsten een van een Kalmuk, geplaatst te vinden. De verwonderlijke gelijkenis tusfchen de Aapen en zwarte Menfchen, voornaamelijk in het oppervlakkige befchouwd, heeft zommige wijsgeeren
tot dit uiterste gebragt, van te ftellen als of het niet onmogelijk ware,
dat 'er eene vermenging tusfchen blanke Menfchen en Orangs, of
Pongoshadde plaats gehad, waaruit de Zwarten oorfprongelijk waren;
of wel, dat die gedrogten langzaamerhand door opvoeding verbeterd, en eindelijk Menfchen geworden waren!
Het is hier de plaats niet de ongerijmdheid daarvan aantetoonen,
wij verwijzen den Leezer tot onze Natuurkundige Verhandeling
over den Orang Outang in den Jaare 1782 uitgegeeven, en zeggen
hier ftellig, dat de Aapen, van de grootfte tot de kleinfte toe, waare
viervoetige Dieren zijn, geenzints gefchikt om overeinde te gaan, en,
wegens het zamenftel van hunnen gorgel, onbekwaam om te fpreeken.
Dat zij in de tweede plaats groote overeenkoomst hebben met de
Honden, inzonderheid omtrent de fchaamdeelen, door welker verfcheidenheid de Schepper de geflachten der Dieren, voornaamelijk
fchijnt van een gezonderd te hebben.

oog op het tekenonderwijs. In overeenstemming met de toenmalige conventies voor de beoefening van kunst en literatuur, bootst Camper de kunstuitingen van de klassieken na. Hij copiëert de beelden van de oude Griekse
meesters en constateert een verschil met wat hij "onze eigen aangezichten"
noemt. Maar hij schildert ook naar het leven en staat voor een probleem als
hij een moor wil schilderen: een mens met een Europees gelaat, maar met een
donkere kleur (Camper 1791:2). Dat lijkt een tamelijk onschuldige drijfveer
voor de schedelmetingen. Al snel is echter duidelijk dat hij steeds een schoonheidsideaal voor ogen heeft, letterlijk af te meten aan de koppen van de
Griekse beelden. Op grond van zijn formule voor de "wezenslinie" stelt hij dat
Grieken juist die vorm hebben gekozen waardoor ze op een score van 100
graden uitkomen:
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Zie daar dan de twee uitersten van de wezenslinie, van 70 tot 100 gr. van den Neger tot het
verheven« Grieksch antijk! verminder die van 70, en gij verkrijgt een Orang, een Aap, indien
nog meer, een Hond, en eindelijk een Vogel, een Snip [„.]. (Camper 1791:39-40)

Hij onderschrijft volledig de hierboven geciteerde verklaring van Buffon over
de schoonste mens en de beste luchtstreek. Die schoonheid werkt hij verder in
tabellen uit. Eerder is dan al duidelijk dat hij voor Kalmukken nog minder
waardering heeft dan voor "negers".21 Hun schedelvorm plaatst hij naast die
van een orang-oetang en een baviaan. In de tabel zijn Kalmuk en "neger" ook
vertegenwoordigd, gevolgd door Europeaan en "Antijk". Die volgorde weerspiegelt zijn esthetische normen. Dan volgen een pasgeboren kind, een kind
van één jaar en een oud mens. De maten van Apollo, De Wit en Albrecht
Dürer, hoewel incompleet, sluiten de rij. (Camper 1791:81)
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(p) De Schrijver had zich vcorgciteld alle deeze evenredigheden in den kop van
Jen Hottentot , van den Chinees, enz. bij dcezeTafcl te voegen, zoo als ook om in
L
alBron: Camper 1791:81

Opvallend vind ik de opmerking van Camper over joden. Zij wijken volgens
hem als "natie" wel het allermeeste af: "Er is onderwijlen geene Natie, die zich
zoo onderscheidt als die der Jooden; mans, vrouwen, kinderen, zelfs zoo als ze
geboren zijn, draagen zij het kenmerk van hunne afkomst" (Camper
1791:20). De neusvorm vindt hij een nog te weinig onderscheidend criterium. Hoe joden nu precies te beschrijven, blijft voor Camper een probleem.
Daaraan is het volgens hem te wijten "dat de beroemde J. de Wit op de Vroed-
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schaps Raadkamer, wel veele Mannen met Baarden, maar geene Israëliten
gemaald heeft" (Camper 1791:20). 22
De natuurlijke historie en de ideaalbeelden, onder andere door
Camper verwoord, vinden in Nederland ook in meer populaire literatuur en
opvoedkundige werken een brede verspreiding. Van Buffon komen speciaal
voor kinderen boekjes uit, in handzaam voormaat met illustraties van allerhande dieren en planten: Buffon de la jeunesse ou précis élémentaire de l'histoire
naturelle, voor jonge mensen van beiderlei kunne (1871).
Bekend en lang gebruikt is bijvoorbeeld
ook het werk van Martinet, en dat geldt
zeker voor zijn Katechismus der Natuur
(1792), waarvan de titel op zichzelf al
veelzeggend is (Martinet draagt het op
aan de kinderen van Willem V). Dit boek
bestaat uit samenspraken tussen een
meester en zijn leerling. De vijfde samenspraak in het eerste deel is gewijd aan de
mens (226-369). De lezer leert dat de
mens zich bevindt tussen het dier en de
engelen. Gestalte, spraak, geest, "net
gevormde Leden" plaatst de mens boven
dieren. De rechte gestalte maakt dat hij
gezag over alle dieren uitoefent. Mensen
zijn gelijk in lichaam en ziel, maar ook
Martinet zal toch een onderscheid tussen
mensen gaan maken, omdat het ene soort
volgens hem schoner is dan het andere:
de Europeanen zijn vanwege de 90-100%-lijn in het profiel de schoonsten en
bovendien is gebleken dat zij zich onderscheiden naar schranderheid en
grootheid in hart en ziel. Zij zijn met andere woorden het meest volmaakt. De
verbeelding van "Hottentotten" als minderwaardigen is ook Martinet niet
vreemd. Zij behoren tot de laagste wezens en komen in de buurt van de
schranderste Apen, terwijl Hugo de Groot, Christiaan Huygens en Petrus van
Musschenbroek als de hoogste menselijke schakels zich mogen verheugen op
een plek naast de laagste engelen, (zie ook De Haas & Paasman 1987)
Bron: Bul'lon 1817:16a

Caucasisch ras
Bij Blumenbach (1752-1840) tenslotte, een collega van Camper, is de invloed
van Buffon duidelijk aanwezig. Net als Buffon verzet hij zich tegen de visie
van Linnaeus dat aap en mens nauw aan elkaar verwant zijn. Hij pleit voor
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een strikte scheiding tussen beide. Blumenbach beschouwt het blanke ras als
oorspronkelijk en naar uiterlijk meest te waarderen ras. Onvoldoende vindt
hij het wel om alleen, zoals Camper, op de schedelvorm af te gaan (Hannaford
1996:212). In 1795 introduceert hij bij de derde uitgave van De generis
humani varietate nativade naam Caucasisch ras om aan de oorsponkelijkheid
van het blanke ras uitdrukking te geven. Bij de Caucasus zou met de stranding
van de ark van Noach de oorsprong van de mensheid liggen. Daar wonen de
Georgiers, de mooiste mensen, in de woorden van Blumenbach:
Over 't algemeen is het die soort van gelaat, het welk wij naar onze begrippen over de evenredigheid, het schoonst en bekoorlijkst oordeelen. (Blumenbach 1801:248)

Dat blank de oorspronkelijke kleur moet zijn, volgt volgens hem uit het gegeven dat blank donker kan worden terwijl het omgekeerde onmogelijk is
(1801:259-260). Het Mongoolse en Aethiopische ras (Blumenbach spreekt
van hoofdverscheidenheden) vormen de twee uiterste ten opzichte van de
kenmerken van het Caucasische ras. Het Amerikaanse en Maleise ras nemen
tussenposities in (246). Met de toevoeging van het Maleise ras in 1795 wijkt
zijn schema af van Linnaeus. Hij zegt in het voorwoord dan ook de indeling
van Linnaeus te hebben verlaten. Gould wijst erop dat dit nieuwe schema van
Blumenbach een belangrijke wending betekent omdat hij met de toevoeging
van het Maleise ras nu een symmetrische en hiërarchische ordening tot stand
brengt. Het schoonheidsideaal, belichaamd door de Caucasiër, staat aan de
top. (Gould 1996:409-412) Blumenbach acht overigens ook het beeld van de
trapsgewijze opvolging voor de dierenwereld minder toepasselijk, nu hij meer
van de wereld heeft gezien.
Blumenbach vult de "scala naturae" niet alleen aan met het Maleise
ras, hij benoemt bovendien alle mogelijke tussenvormen die door menging
kunnen ontstaan (1801:124-130). Hij benadrukt evenwel expliciet dat
scherpe scheidingen niet mogelijk zijn (247). Veranderingen in klimaat,
voeding en culturele gewoonten als het deformeren van schedels zijn onder
andere verantwoordelijk voor variaties in kleur en "vorm" van mensen, die
door erfenis weer tot nieuwe rassen leiden (158-161). Mensen onderscheiden
zich van dieren door de rede. Hierdoor zijn zij in staat macht en heerschappij
over dieren uit te oefenen. Een ander verschil is dat mensen in tegenstelling
tot dieren alle land- en luchtstreken kunnen bewonen {pantadatios) (42).
Hoewel Blumenbach vrijuit over wilden en wilde mensen spreekt, benadrukt
hij dat de mens één soort is, waarvoor hij onder andere het volgende
argument geeft:
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Zwarte, minder Zwarte, en Blanke Menschen zijn geene onderscheidene soorten, maar
veranderingen. Ons vel is eveneens gemaakt als dat der gekleurde Volken, wij zijn dus alleen
minder zwart. {Blumenbach 1801:29)

Ook hierin wijkt hij dus af van Linnaeus. Hij benadrukt juist het onderscheid
tussen mens en dier. In reactie op de kwestie of Ethiopiërs meer op apen dan
op mensen lijken, stelt hij dan ook dat men bij alle soorten die vergelijking
wel kan maken (263-4).
In het kort heb ik hierboven enkele stellingen uit het werk van Blumenbach
onder elkaar gezet. Hij betoont zich tamelijk mild in zijn oordeel over
"andere" rassen, hoewel hij wel spreekt over "wilden" en "wilde mensen".
Desalniettemin wordt Blumenbach, juist ook omdat hij de eenheid van de
menselijke soort hoog in het vaandel houdt, als een gematigd wetenschapper
gezien. Hij was evenwel, net als zijn collega's, "een kind van zijn tijd" (zie
Poliakov 1979:174-5). Blumenbachs voorkeur voor blank werd algemeen
gedeeld. Het is nog maar de vraag of hij de subjectiviteit hiervan onderkende.
Hij presenteerde zijn ideaalbeeld bijna als een objectief gegeven, omdat het
meetbaar zou zijn (zie het citaat hierboven waarin hij aanspraak doet op de
evenredigheid). Toch heeft hij met het beeld van de Caucasiër onmiskenbaar
een ijkpunt bepaald. Ongeacht de vraag of dit zijn bedoeling was, bood zijn
rassenindeling voldoende grond om deze als een normatieve indeling op te
vatten. Ook in die betekenis is zijn indeling heel invloedrijk geweest. De
categorie van het Caucasische ras heeft tot in deze eeuw het selectieve immigratiebeleid van de Verenigde Staten bepaald. Men kon zo gekleurde en
"Hebreewse" mensen weren. Het Caucasische ras werd geïnterpreteerd als
Arisch. (Poliakov 1979:175; Cashmore 1988:47). In de Verenigde Staten
wordt de aanduiding "Caucasian" nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld in
verband met de "affirmative action".
Het schoonheidsideaal was af te lezen uit de schedelvorm. Deze visie
vinden we bij velen terug en inderdaad lijkt het erop dat Blumenbach een
mild man was, zeker in vergelijking met iemand als Cuvier, een vooraanstaand Frans zoöloog (1769-1832). Cuvier vergeleek "negers" met apen en
kende hun zonder meer de status van wilden toe. Schedelvorm en dus ook
intelligentie stelden "negers" wel boven apen. Vooruitgang was slechts voorbehouden aan het Caucasische ras, dat zich door een fraaie schedelvorm
onderscheidde. Boven de Caucasiërs troonden nog de oude Griekse sculpturen en de sculpturen van goden (Poliakov 1979:224; Stepan 1982:14,19).
Buffon en zeker Blumenbach verzetten zich tegen slavernij. Zelf vind
ik deze houding moeilijk in overeenstemming te brengen met hun hiërar-
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chische voorstellingen van de mensheid. Hoewel gezegd moet dat zij er toch
ook blijk van gaven oog te hebben voor de uitzonderingen en hun uitspraken
dus nuanceerden. Absolutisme en negatieve beeldvorming over "zwarten"
lijken echter voor die tijd allerminst met elkaar in tegenspraak. Dit blijkt ook
uit de koloniale literatuur van deze periode.2"1 Protesten tegen slavernij waren
niet altijd op het verschijnsel zelf gericht, maar waren ook bedoeld louter en
alleen om een betere behandeling van de slaven af te dwingen of om de lezers
te wijzen op misstanden op de plantages. Negatieve opvattingen over zwarten
waren echter gemeengoed. Aan het schoonheidsideaal dat de blanke met zichzelf toonde, leek niemand te twijfelen. En Gould moet vaststellen dat hij
onder de verlichte denkers geen standpunt kan vinden dat maar enigszins in
de buurt komt van zoiets als cultuurrelativisme:
[...] throughout the egalitarian tradition of the European Enlightenment and the American
revolution, I cannot identify any popular position remotely like the "cultural relativism" that
prevails (at least by lip-service) in liberal circles today. The nearest approach is a common
argument that black inferiority is purely cultural and rhat it can be completely eradicated by
education to a Caucasian standard. (Gould 1996:64)

Linnaeus en Blumenbach spraken niet over rassen. Toch, in de negentiende
eeuw is het zeer gebruikelijk om mensen aldus aan te duiden. Motieven zijn
niet nodig (Banton f977:27,63). Geïnteresseerden in ras maken deel uit van
een groeiend netwerk in Noord-Amerika en Europa. Onder hen twijfelden
nog maar weinigen aan de minderwaardigheid van Afrikanen en indianen.
(Miles 1989:34)
Internationaal legde men zich steeds meer toe op het verrichten van
allerlei anatomische metingen. Schedelmetingen genoten een enorme belangstelling en steeds kwamen nieuwe formules tot stand. Bekend is de index van
de Zweedse anatoom Anders Retzius in 1 842, die heel lang gebruikt zal
worden (Barkan f992:f6). Retzius meende dat langschedelige volkeren als
Scandinaviërs, Duitsers, Engelsen en Fransen over de grootste geestesvermoo
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gens beschikten. Dit was zeer tegen het zere been van Broca, de oprichter van
de antropologische vereniging in Parijs (f859). De theorie van Retzius viel
voor veel Fransen ongunstig uit en was gunstig voor een aantal "inferieure"
rassen. Broca haastte zich dan ook om met nieuwe inzichten te komen (Gould
1996:130-2).
Dergelijke conflicten leveren voor nu bijna fraaie anekdotes op. Toch
is het in feite allemaal minder leuk als we ons realiseren dat zeer virulente
racisten - en een aantal van hen spreekt zich wel degelijk uit voor slavenhandel
en slavernij - zich scharen onder deze schedelmeters. Sommige theoretici zijn
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uitgesproken negatief over niet-blanke rassen en volharden daarin, ook als de
protesten tegen slavenhandel en slavernij steeds heftiger worden en tenslotte
tot afschaffing leiden.
Halverwege de negentiende eeuw staat het vraagstuk van rassenvermenging toch op de agenda van Broca en Gobineau. De laatste spreekt zich in
niet mis te verstane bewoordingen uit tegen rassenvermenging in Essai sur
l'inégalité des races humaines (1853-55). Gobineau wijst op het gevaar van
degeneratie zodra een "superieur" ras als het Europese zich zou verenigen met
"inferieure" rassen. Degeneratie is hier negatief bedoeld. Anderzijds zou een al
te streng streven naar raszuiverheid vanwege het risico op onvruchtbaarheid
vermeden moeten worden. Gobineau verwijst overigens voor het ontstaan der
mensheid weer terug naar Noach en de zondvloed en betreurt dat Sem, Jafet
en Cham niet gescheiden zijn opgegroeid. Dan was ieder ras in staat geweest
een eigen perfectie te handhaven. De nakomelingen van Cham, aan wie hij de
laagste plaats toekent, zijn volgens Gobineau, voorbestemd als "negers" te
dienen (zie o.a. Altink 1985:95-98; Poliakov 1979).
Door nauwkeurige observaties en precieze metingen van met name de schedelvorm is dus vanaf de achttiende eeuw een standaard ontstaan voor een
indeling van mensen naar rassen. De standaard leverde ook de normen van
superioriteit, ook al verzetten sommige wetenschappers zich tegen het idee
dat rassen in principe ongelijkwaardig zijn. Toch blijkt ook uit hun theorieën
dat zij wel degelijk een ideaalbeeld voor ogen hadden. Aan dat beeld beantwoordde bijvoorbeeld het zogenaamde Caucasische ras, dat Blumenbach
introduceerde, al was het maar omdat dit ras algemeen het schoonst werd
bevonden. Voor Linnaeus en andere beoefenaars van de natuurlijke historie
leverde de natuur zelf het bewijs van de hoogte waarop het blanke ras zich
bevond: zij stond aan de top van de natuurlijke ordening van de gehele
natuur.
Een terugkerende vraag was hoe de verschillen tussen rassen tot stand
waren gekomen en ook die leveren argumenten voor een hiërachische ordening. Zo is de term Caucasisch ras gebaseerd op de theorie dat op de Caucasus
de mensheid is ontstaan; het Caucasische ras is het oorspronkelijke ras. Daarnaast werden ook klimatologische verklaringen voor de verschillen in huidskleur en gestalte aangevoerd. Linnaeus beschreef met de natuurlijke
classificatie slechts de zichtbare verschillen. Deze classificatie krijgt een andere
dimensie als wetenschappers de evolutietheorie ontwerpen. Die levert nieuwe
argumenten om de indeling in rassen te beschouwen als een hiërarchische en
vanzelfsprekende ordening.
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2.3 Polygenese en evolutie
Een belangrijk punt van discussie is steeds geweest hoe de diversiteit en
ontstaansgeschiedenis van mensen te rijmen viel met een christelijke
eenheidsvisie. Buffon ging uit van de principiële eenheid van de mensheid
door erop te wijzen dat een paar van verschillend ras nakomelingen kan krijgen. Hij wilde wel de ontstaansgeschiedenis van de aarde verlengen naar
74.000 jaar (Poliakov 1979:166-170). Achtte men, net als hij, omgevingsfactoren bepalend voor de verscheidenheid aan rassen, dan kon evengoed een
monogenetisch standpunt gehandhaafd blijven (Miles 1989:32-33; Banton
1977:18). Toch zag Blumenbach zich al genoodzaakt herhaalde malen zijn
eenheidsvisie met argumenten te omkleden om weerstand te bieden aan de
groeiende aanhang van de polygenisten: de rassen waren oorspronkelijk op
verschillende momenten of gescheiden van elkaar geschapen.
Polygenetische standpunten staan misschien eerder op gespannen voet
met het christendom, maar zoals we hiervoor al hebben gezien, is het christendom allerminst een waarborg tegen racisme (Cuvier was ook christen) en
brengen ook polygenisten hun visie in overeenstemming met de christelijke
leer: God heeft de verschillen tussen rassen zo gewild. Berucht zijn in dit
verband de visies van Nott en Gliddon, leerlingen van de even beruchte, maar
invloedrijke arts Morton. In Types of Mankind; or Etnological Researches
(1854), volgens Gould (1996:68) de belangrijkste Amerikaanse studie over
raciale verschillen, leggen zij aan de hand van schedelmetingen de verschillen
tussen rassen definitief vast om daar vervolgens een raciale bestemming uit af
te leiden: zwarten zijn geboren om blanken te dienen (Altink 1985:38-39).
De idee van polygenese kent in de negentiende eeuw een ruime
verspreiding. De christelijke leer komt opnieuw onder druk te staan door een
andere theorie, die internationaal voor grote opschudding zal zorgen: de theorie van vooruitgang en natuurlijke selectie. De evolutietheorie zal een
wending geven aan de ras-vertogen. "Tijd" wordt de nieuwe factor in de
verbeelding van de ongelijkheid der rassen.
De evolutietheorie kent een aantal woordvoerders, waartoe naast
Charles Darwin ook Alfred Rüssel Wallace en Herbert Spencer behoren.
Ideeën over evolutie bestonden al langer en een theorie hierover leek in de
lucht te hangen: Wallace en Darwin werkten onafhankelijk van elkaar aan een
eigen theorie, terwijl hun theorieën uiteindelijk vele overeenkomsten bevatten. Hoewel niet helemaal terecht, wordt over het algemeen Darwin als de
grondlegger van deze theorie beschouwd, met zijn boek uit 1859 On the
origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races
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in the struggle for life}'' In de Nederlandse uitgave is zijn principe van "the
struggle" onder meer als volgt verwoord:
De leer der natuurlijke teeltkeus is gegrond op het geloor, dat elk nieuw ras en ten laatste elke
nieuwe soort wordt overgebracht en bestaande blijft, omdat zij eenig voordeel heeft boven
haar mededinger: daaruit volgt bijna onvermijdelijk de uitroeiing van minder bevoorrechte
vormen.
Dat is ook het geval met onze huisdieren en cultuurplanten: als een nieuw en slechts weinig
verbeterde variëteit of ras eens is gevormd, verdringt het eerste de minder verbeterde rassen
in den omtrek; als het nog verder is verbeterd, wordt het heinde en ver verspreid, en neemt
het de plaats in van andere variëteiten of rassen in andere gewesten. (Darwin ca. 1890:488)

Wat binnen de context van deze studie misschien bijna over het hoofd zou
kunnen worden gezien: dit boek gaat in hoofdzaak over de planten- en
dierenwereld. In de Nederlandse vertaling van Winckler, waaruit dit citaat is
gekozen, verwijzen slechts drie pagina's expliciet naar mensen. De termen die
Darwin gebruikt als hij de processen in de planten- en dierenwereld
beschrijft, scheppen wel verwarring. Hij maakt veel gebruik van personificaties en een term als "individu" doet - ten onrechte zo blijkt - denken aan
mensen en niet aan planten of dieren. Ook het concept van natuurlijke
selectie zou tot dergelijke misversranden hebben geleid. Bulhof (1988)
benadrukt dat dit concept letterlijk als beeldspraak moet worden opgevat.
Darwin wilde hiermee duidelijk een onderscheid maken met selectie die door
fokkers, door menselijk toedoen, tot stand kwam. Maar zijn metaforen gaan
een eigen weg en Darwin wierp daarmee, in de woorden van Bulhof, een
"magic spell" over de wereld, een toverformule die de natuur in een heel ander
licht plaatste: "Daarmee droeg hij bij tot de vorming - een omvorming - van
de manier waarop voortaan de natuur door de mensen gezien, geïnterpreteerd, ervaren en bewerkt werd" (Bulhof 1988:79).
De invloed van Darwin verloopt geleidelijk, maat uiteindelijk vindt
hij steun van zowel darwinisten als sociaal-darwinisten. O m de laatsten gaat
het hier. Ideeën over erfelijkheid en natuurlijke selectie worden toegepast op
mensen en maken deel uit van een groot theoretisch systeem, inclusief de
ideeën over superioriteit van rassen en vooruitgang. Volgens sociaal-darwinisten zijn dus ook mensen, als onderdeel van de schepping, onderworpen aan
de wetten van de evolutie. Door natuurlijke selectie zullen in de toekomst
zuivere en sterke rassen ontstaan. (Banton 1977:89-90; Miles 1989:36;
Poliakov 1979:299)
De consequentie van de evolutieleer is dat tijd nu een nieuw
ordeningsprincipe wordt in de beschouwing van de geschiedenis van de
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aarde, de planten en de dieren, hoewel die geschiedenis in essentie discontinu
en fragmentarisch is (Fabian 1983:14). Elk facet is een betekenisvolle fase in
de evolutie, de weg naar beschaving. De "great chain of being" wordt aan tijd
gekoppeld: het leven op aarde is begonnen met de ongewervelde dieren,
daarop volgden de ingewikkelder vormen hiervan, dan de eenvoudig gewervelde dieren, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren en uiteindelijk de
mensen (Stepan 1982:12-13).
De stellingen over evolutie en natuurlijke selectie hebben politieke
consequenties. Die stellingen kunnen kolonialisme en uitroeiingspraktijken
ontdoen van een schuldenlast; het zijn "natuurlijke" verschijnselen (De Rooy
1991:345,349; Brantlinger 1991). Tussen 1830 en 1914 bestaat er dan ook
een aanzienlijke hoeveelheid literaruur over de ondergang van de "primirieve
rassen", als onafwendbaar gevolg van de strijd tussen hogere en lagere soorren.
Hiertoe behoort ook The Descent of Man (1872) van Darwin. Genocide
neemt hij niet op als verklaring voor het uitsterven van volkeren (Brantlinger
1991:2-4). Toch waagt hij zich hierin wel aan uitspraken over destijds actuele
gevallen als het "uitsterven" van Tasmaniens en de andere Zuidzee-volkeren
(Poliakov 1979:300). Naast uitsterven als onafwendbaar gevolg van een principieel ongelijke strijd is een alternatief mogelijk. Vanuit meer humanistische
hoek wordt namelijk ook gepleit voor opvoeding tot beschaving, naar westers
model wel te verstaan (Branrlinger 1991:3).
Het werk van Darwin wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd, ook in Nedetland (Bulhof 1988:25-46). De evolutie-of ontwikkelingstheorie vindt een gewillig gehoor onder liberalen, vrijdenkers en socialisten.
Voor sommigen was het idee van apen af te stammen misschien problematisch, anderen verkleinden het risico van verwantschap door het moment van
overgang zo ver terug in de tijd te plaatsen dat overeenkomsten uitgesloten
waren. Maar het klimaat onder wetenschappers was gunsrig, hoewel een ieder
het "zijne" eruit zou halen. Bulhof vermeldt in dit verband de voorzichtigheid
die Hatting, verbonden aan de universiteit van Utrecht, betrachtte met de
uitdrukkingen van "natuurlijke selectie", of "strijd om het bestaan". Hij nam
die pas over nadat hij de gruwelen van de Frans-Duitse oorlog in 1870 had
ervaren. (Bulhof 1988:33-34) Die oorlog werd voor hem een strijd om het
bestaan, een strijd tussen een lager ras, dat van de Kelten, en een hoger ras, dat
van de Germanen. Die strijd moest logischerwijs wel in het voordeel van de
laatsten uitvallen. Winckler, de vertaler van The Origin, zou openlijker dan
Darwin het principe van "survival" en "struggle" op mensen toepassen en net
als een aantal andere volgelingen zou hij het evolutie-denken vrij interpreteren.
De nadruk die zij daarin op de vooruitgang legden, daarvan zou Darwin zelf
steeds minder overtuigd raken (Bulhof 1988:38).
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Evenmin als in de achttiende eeuw is het wootd ras in de negentiende
eeuw eenduidig. Blumenbach gebruikte bijvoorbeeld volk en ras als synoniemen (Altink 1985:34). Ras geeft bij uitstek betekenis aan erfelijke lichamelijke eigenschappen en wordt in de negentiende eeuw ook toegepast om
verschillen aan te brengen tussen volken en landen binnen Europa. De aanzet
hiertoe zou in Frankrijk zijn gegeven. In Engeland zullen revoluties op het
continent later aangeduid worden als "rassenoorlog". (De Rooy 1991:357-8) 21
De toepassing van ras op de Europese bevolking wordt ingezet om inferioriteit toe te kennen aan bijvoorbeeld de Ieren en joden. Niemand twijfelt aan
het bestaan van rassen. Ze zijn realiteit. Het Noord-Europese ras tenslotte is
biologisch gezien, zowel uiterlijk als innerlijk, superieur (Miles 1989:36).
In de negentiende eeuw treden zeer veel wetenschappers naar voren die
deze internationale vertogen verder vorm zullen geven en die tot vet in de
twintigste eeuw een ruime reputatie kennen. Sommigen worden nog steeds
enthousiast binnengehaald door rechts-extremistische en racistische groeperingen (Janssen 1982). Hun uitspraken en argumentaties klinken lang na,
ook als metaforen in minder expliciete racistische vertogen. Tussen de overvloed aan namen in Europa en Amerika staan in ieder geval Haeckel, Broca,
Lamarck, Gobineau, Galron, Darwin en Spencer. Zij behoren tot de
vermaarde wetenschappers van de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw. Evenals de meeste van hun voorgangers hielden zij zich niet
uitsluitend met rassen bezig. Vrouwen of de zogenaamde lagere klassen
kwamen in hun theorieën ook voor, al was het maar om te illustreren waarom
sommige rassen een lage positie innamen. Dergelijke interferenties komen in
de volgende paragraaf aan de orde.
De evolutietheorie blijft evenwel tot ver in de twintigste eeuw van
belang. In de "great chain of being" zou men de ontstaansgeschiedenis van de
planten, dieren en mensen terug kunnen vinden. Daarmee heeft de evolutietheorie een narratio geformuleerd over het ontstaan van de aarde en de mogelijke toekomst van de planten en de levende wezens. De verhoudingen tussen
groepen mensen of rassen worden nu niet zozeer bepaald door persoonlijke of
politieke motieven, als wel door de natuur; mensen gedragen zich niet anders
dan de planten en dieren en ook voor menselijke soorten (d.i. de rassen) geldt
het recht van de sterksten.

2.4 Ras, klasse, sekse, volwassenen en kinderen
Metaforen en analogieën leveren een belangrijke bijdrage aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Metaforen vragen aandacht voor overeenkomsten,
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maar voegen tegelijkertijd betekenis en kennis toe. In die zin hebben metaforen ook een retorische functie. Gill en Whedbee lichten dit principe, onder
andere ontleend aan Lakoff en Johnson (1980), als volgt toe:
The fundamental form of human understanding is a metaphoric process; the mind grasps an
unfamiliar idea only by comparison to or in terms or something already known. Thus the
metaphoric language in a text presents a particular view ni reality by structuring die understanding of one idea in terms of something previously understood. In this view of metaphor,
it shapes human experience. (Gill & Whedbee 1997:173)

Metaforen horen daarom deel uit te maken van een kritische analyse van retorische teksten. Stepan onderzoekt deze retorische functie van metaforen in
haar studie Race and Gender: The Role of Analogy in Science (1990). Zij laat
hierin zien hoe wetenschappers met name in de negentiende eeuw hun kwalificaties van rassen gepaard laten gaan met uitspraken over vrouwen. Preciezer:
in de beschrijving van lagere kwaliteiten maken ze vergelijkingen met vrouwen. En het omgekeerde is ook waar: de minderwaardigheid van vrouwen
wordt analoog aan de minderwaardigheid van "andere", lage rassen.
Dit komt nauwelijks als een verrassing. De verbeelding van minderwaardigheid van "anderen" gaat als bij traditie gepaard met negatieve kwalificaties van vrouwen. Zoals we hebben gezien zijn oordelen over vrouwen al in
Griekse en Romeinse bronnen opgenomen in de verbeelding van de oosterlingen of "barbaroi". Met de bepaling van bijvoorbeeld "verwijving" geeft
men uiting aan de geringschatting voor deze "barbaroi". Wat hiermee tegelijkertijd duidelijk wordt is dat die "ander" niet een totale bevolkingsgroep
betreft. Het gaat uitsluitend over mannen, in vergelijking tot mannen. De
"ander" en het "zelf" zijn al sociaal gedifferentieerd naar sekse. Vrouwen
waren een "ander", en als zodanig ingebed in de (dominante) cultuur. De
metaforische verbeelding van de vreemdeling moet aanspraak maken op die
culturele kennis, op die sociale cognities over vrouwen, om de betekenis van
het beeld over te brengen. De metafoor van verwijving activeert die sociale
cognities en werkt zo naar twee kanten. Met andere woorden: de verbeelding
van de vreemdeling definieert nogmaals de vrouw als minderwaardig.
De metaforen worden ook later in Europa gebruikt. Duitse antropologen bijvoorbeeld spreken bij htm indeling in actieve en passieve rassen even
makkelijk van mannelijke en vrouwelijke rassen (Poliakov 1979:208).
Racisme en seksisme gaan ook bij Gobineau hand in hand (Altink 1985:96),
hoewel de interactie in de verbeelding van vrouwen en lagere rassen nog
nauwelijks metaforisch is te noemen. Vrouwen treden bovendien niet alleen
in vergelijkende zin op. Ze vormen een afzonderlijk studieobject, onder
andere voor Darwin en Blumenbach. Zeer groot is de belangstelling van
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wetenschappers die zich toeleggen op schedelmetingen. Zij trachten een
empirische, meetbare basis te vinden om ook de inferioriteit van vrouwen
aannemelijk te maken. Broca, schedelmeter bij uitstek, weet dan ook vast te
stellen dat blanke mannen uit welgestelde kringen over een grotere hersencapaciteit beschikken dan vrouwen, arme mensen en mensen behorend tot de
lagere rassen. Minstens zo denigrerend luiden de conclusies van zijn opvolger
Topinard rond 1870. Hij stelt dat Caucasische vrouwen qua schedel meer op
apen lijken dan blanke mannen, en dat zelfs vrouwen met de meeste hersenen
niet uitkomen boven een Afrikaanse man (Stepan 1990:43). Vrouwen
worden dus binnen de antropometrie een "raciale" categorie. Hun kenmerken kunnen opnieuw gebruikt worden om de inferioriteit van "lagere" rassen
te bewijzen.
Maar niet alleen vrouwen participeren in deze interacties. Naast hen
treden klassen op. Dat was al het geval bij Buffon, die boeren en landarbeiders
opnoemde als categorieën analoog aan zogenaamde minderwaardige rassen.
Daarnaast treedt nog een interactie op, nauw verbonden met het element tijd
en verandering: die van kinderen, pubers en volwassenen. Zeer relevant in dit
verband is de recapitulatietheorie van de bioloog Haeckel, die later van
invloed is op de psychoanalyse van Freud en Jung. Haeckel is allereerst overtuigd van de fundamentele ongelijkwaardigheid van rassen. In zijn boek
Natürliche Schöpfungsgeschichte uit 1868 stelt hij dat de afkomst van de mens
niet alleen aan het uiterlijk van embryo's is af te lezen, maar ook aan nog
levende volwassen "wilden", een analogie die door velen wordt onderschreven. De zogenaamde "wilden" zouden op één lijn te stellen zijn met blanke
kinderen en primitieve voorvaderen. De recapitulatietheorie heeft een grote
aanhang. Ook Freud stelt kinderen gelijk aan "primitieven". Eigenschappen
die aan hen worden toegeschreven, worden overgeheveld naar de ontwikkeling van kinderen (Spivak 1993). Zo zou ook een parallel te constateren zijn
tussen niet-blanke rassen, blanke kinderen, vrouwen, mediterrane Europeanen en de arbeidersklasse (De Rooy 1991:363). "Anderen" worden daardoor
terug in de tijd geplaatst. Zo staat uiteindelijk het blanke ras voor de tegenwoordige tijd, als equivalent van een volwassen man uit de betere klasse. Dit
idee van diachronische vooruitgang is samen met het idee van synchronische
vooruitgang, dus van de "lagere" naar de "hogere" soorten en rassen, eigen aan
het sociaal-darwinisme (Harmsen e.a. 1988:100).
De analogie van niet-blanke rassen met lagere klassen is illustratief
voor de toenemende vermenging en uitwisseling van vertogen over raciale
verschillen met die over verschillen in andere sociale groepen, als klasse en
sekse. Ook in die vertogen krijgt ras betekenis, terwijl andere classificaties
worden geracialiseerd. Dat brengt ons op de laatste verandering in de negen-
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tiende eeuw in beschouwing van rassen: het ontstaan van de eugenetiek. Voor
Francis Galton, de grondlegget van deze nieuwe wetenschappelijke richting,
bepaalden genetische factoren niet alleen de suprematie van het blanke ras
over andere rassen, maar ook de maatschappelijke ongelijkheid. Galton was
bewonderaar van Darwin. Hij vond echter dat het proces van natuurlijke
selectie extra stimulans nodig had vanuit de wetenschap omdat verbetering
anders te lang op zich zou laten wachten. Zijn belangstelling ging vooral uit
naar de verbetering van het blanke ras. (Noordman 1989:22; Harmsen
e.a.l988:99)
De ideeën van Galton vinden evenals die van Darwin en Malthus
tegen het einde van de negentiende eeuw ook hun weg naar vooraanstaande
Nederlandse politici en wetenschappers. Promotor van de eugenetische beweging is mevtouw M.A. van Herwerden, die niet alleen bijgestaan wordt door
bekende artsen maar ook door wetenschappers als Steinmetz, Van Embden,
Bolk, Tet Veen, Sirks en Methorst. Als hun eugenetische geschriften
uit_komen, staan we echter al in de jaren twintig en dertig van deze eeuw.
Sociaal-darwinistische standpunten worden breed gedragen, zowel door sociaal-democraten als door neo-liberalen. Overheidsbemoeienis is volgens hen
wel degelijk noodzakelijk om de samenleving te ontdoen van mensen die de
vooruitgang in de weg staan (Harmsen e.a. 1988:100). Daarnaast bestaat et
een Nieuw-Malthusiaanse Bond, waarin politici participeren. Velen zijn
ervan overtuigd dat erfelijkheid in gelijke mate geldt voor lichamelijke en
geestelijke kenmerken. Overwogen wordt om (vrijwillige) sterilisatie uit te
voeren bij hen die door lichamelijk of geestelijk gebrek, inclusief asociaal
gedrag als alcoholisme, het beschavingspeil drukken (Harmsen e.a.
1988:103).
Nederlandse
tegen-vertogen
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Noord-Amerika staan meestal centraal bij
onderzoeken naar de geschiedenis van rassentheorieën en racisme. Voor wat
betreft de late negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw, is
eigenlijk pas vrij recent onderzoek gedaan naar de rol van rassentheotieën in
de Nederlandse wetenschap en politiek. De geschiedenis van de eugenetiek in
Nederland is met het onderzoek van Noordman in 1989 beschreven. Uit
1988 dateert daarnaast het onderzoek dat Harmsen c.s. hebben uitgevoerd
naar de rol van het wetenschappelijk racisme in Nederland. H u n artikel gaven
zij de veelzeggende subtitel mee: "Vergeten aspecten in de Nederlandse
geschiedenis 1870-1940". Hoezeer de rassentheorieën verweven waren met
kolonialistische politiek in West en Oost is inmiddels duidelijk aangetoond. 26
Nederlanders speelden ook in vroegere periodes een rol in de theorie-
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vorming over rassen, hoewel dat lang niet altijd duidelijk wordt uit meer
internationaal georiënteerde analyses van de geschiedenis van "ras".27
Misschien was de betekenis van Nederlandse wetenschappers niet significant;
waar het om gaat is dat de buitenlandse studies niet aan Nederland voorbij
zijn gegaan. Buffon was hier zeker bekend en zijn werk vormde ook voor
Nederlandse wetenschappers een belangrijke studiebron. Blumenbach
studeerde in Nederland, evenals Linnaeus. Hun werken zijn grotendeels
vertaald en bewerkt en zullen dus ook in Nederland het vertoog over rassen
vorm hebben gegeven.
Daarnaast waren reisverhalen bijzonder populair (Heemskerk 1992).
Die leverden de informatie over mensen ver weg, of ze nu gebaseerd waren op
eigen of andermans waarneming of fantasie. Werkelijkheid worden al die
beelden met de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in
1883 te Amsterdam, waar "vreemde" mensen in levenden lijve aanschouwd
kunnen worden (Corbey 1989; Pieterse 1992). Eerder waren die alleen te zien
in bescheidener opzet, zoals in de kabinetten.
Die tentoonstellingen zijn wel een heel sinister icoon van racisme,
maar ze passen bij het wetenschappelijke klimaat van die tijd. De meeste stellingen en argumentaties die ik hier naar voren bracht, zijn meer en minder
expliciet over aangeboren ongelijkheid. Dat er rassen bestaan, daarover lijkt
iedereen het eens te zijn. Tegengeluiden ben ik niet tegengekomen. Wel plaatsten wetenschappers zelf soms kanttekeningen en geven ze aanwijzingen voor
interpretaties. De vraag die zich opdringt is of er geen protest of "tegenvertoog" bestond. Of is de fascinatie voor het categoriseren te groot om die
geluiden waar te nemen? Weinig hoopgevend is bijvoorbeeld de verwijzing in
de rede van Lotzky (1907) bij de herdenking van de geboorte van Linnaeus,
twee honderd jaar later in Haarlem. In zijn rede noemt Lotzky het kostbare
geschenk dat de toenmalige burgemeester de leerling van Linnaeus meegaf:
The History of Jamaica van Edward Long uit 1 774. In dit boek houdt Long
een opzienbarend pleidooi tegen rassenvermenging en betoont hij zich een
echte racist. Blijkbaar stoot dat Lotzky in 1907 niet tegen de borst en kon hij
zijn waardering voor dit boek uiten omdat hij zich op gelijke voet met zijn
toehoorders achtte.
Bekend zijn inmiddels de vele protesten tegen het koloniale bewind in
Indonesië. Multatuli stond bepaald niet alleen, hoewel Max Havelaar (1860)
niet zozeer geschreven was als aanklacht tegen het kolonialisme als verschijnsel of tegen het cultuurstelsel, als wel tegen het gedrag van de bewindvoerders
ten aanzien van de bevolking (hoewel plaats en toenaam in de eerste edities
door Jacob van Lennep onherkenbaar zijn gemaakt). Bekend is echter ook dat
dergelijke aanklachten tegen het Nederlandse koloniale bewind vanaf het
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begin af aan door de gezagsdragers fel werden bestreden. Of de critici werd
vanuit de overheid letterlijk de mond gesnoerd (Vanvugt 1996). Aan de
andere kant waren er wel kritische geschriften en reisverhalen te lezen van
gewaardeerde schrijvers als Jacob Haafner (1754-1806) en Johannes Olivier
(1789-1858). Opmerkelijk is in dit verband de beschouwing van Olivier over
het ras-denken. Zijn opmerking over dagloners en landbouwers daargelaten,
kon ook de onderstaande tekst inspiratiebron zijn voor de schrijvers van
schoolboeken:
Het is een dwaas vooroordeel, uit nationale hoogmoed ontstaan, dat wij blanken van een
edelet menschenras zouden zijn, dan onze natuurgenooten, die in een watmer klimaat geboten, eene meer donketekleut hebben aangenomen, en zulk een vooroordeel is den verlichten
mensch, en vooral den verlichten Christen onwaardig. Even zoo houde ik het et voor, dat de
onderscheiding van het menschelijk geschlacht in vetschillende rassen, op een soortgelijk
verwaand vootootdeel betust. Even zoo goed zouden wij de Hollandsche daglooners en
landbouwers van een verschillend tas kunnen noemen, omdat zij doot opvoeding, leefwijs
en manieten, veel grovere gelaatstrekken, minder geoefendheid van verstandelijke vermogens, en tuwer handen hebben. Ik zoude lievet van gevoelen zijn, dat menschen ovetal
menschen blijven, en dat de ondetscheiding van menschen in verschillenden rassen, de
waatde van het menschdom vernedett.
[...] De geleerden hebben met de menschen omgegaan, gelijk Linnaeus met de planten, en
uit hunne studeerkamer, naat de vorm der schedels en kakebeenen van onderscheidene
volkeren, onderscheidene tassen uitgedacht. Waar zulk eene rangonderscheiding nuttig toe
kan zijn, schijnt mij toe, zoo veel het menschdom betteft, onvetklaarbaar of onbegtijpelijk te
zijn. (Oliviet 1844) 28

Dit citaat is afkomstig uit Tafereel van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne (1844). Toch was ook Olivier, volgens Zonneveld, geen anti-koloniaal (Zonneveld 1995:17). In die zin onderscheidde hij zich niet van zijn
tijdgenoten. De coulante houding tegenover het kolonialisme was halverwege
de negentiende eeuw vrij algemeen. Steeds duidelijker, waar het om Indonesië
ging, kreeg bovendien het beschavingsstreven de overhand: de "inlanders"
zouden zich moeten verheffen en daarin zagen Nederlandse politici een
belangrijke taak voor zichzelf.
Max Havelaar was een belangrijke roman die niet veel voorgangers
kende in de zogenaamde Indische literatuur. De teneur die ook in de navolgende periode uit deze literatuur spreekt, wijkt niet zoveel af van die we in de
wetenschappelijke literatuur aantroffen. Zoals Willems e.a. (1990) laten zien,
overheersen stereotypen, zelden komen de Indo-europeanen als individuen
voor en zij zijn dus meestal inwisselbaar. Raszuiverheid en "bloedmenging'
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waren niet alleen in de politiek, maar ook in de koloniale literatuur zeer
belangrijke graadmeters voor iemands positie, terwijl sociale verhoudingen
die voortkwamen uit het koloniale gezag, werden gezien als het gevolg van
raciale verschillen.
Over "inlanders" wordt weinig positief gesproken en vergelijkingen
met apen komen voor, ook nog in veel latere perioden (zie ook Bel 1993:311).
Daar komt wel kritiek op evenals op het zeer bekende werk van Kipling The
White Man's Burden (Mackenzie 1984). Protesten zijn er dus wel, maar in
hoeverre ze nu werkelijk de verrogen beïnvloeden, blijft de vraag. De invloed
lijkt marginaal. Invloedrijk zullen de beelden, bijvoorbeeld de schetsen over
Indonesië, zeker zijn geweest. Aan de hand van de bestaande literatuur en reisverslagen oriënteerde men zich vanuit Nederland op een eventuele oversteek
naar de Oost. Ook had men de beschikking over een zogenaamde typencollectie (Zonneveld 1995). Een dergelijke collectie was overigens geen noviteit.
Van Europeanen bestond die bijvoorbeeld al langer (Hendrix & Hoenselaars
1998). Na opening van het Suezkanaal, als meer Nederlanders en andere
Europeanen naar Indonesië gaan, maakt ook de Indische roman een bloeiperiode door. Vooral vrouwelijke auteurs delen daarin. Daarnaast bestaat een
grote hoeveelheid Indische kinderboeken. Maar die bevatten nog minder
inheemse hoofdpersonen dan voor 1870 en ze zijn zelfs een tikje kolonialer.
Hoewel, soms valt er wel kritiek te beluisteren en is er sympathie voor de
bedienden. Tot aan 1942, constateert Zonneveld, overheerst ook in de ieugdliteratuur een gematigd koloniale visie; er wordt nu meer begrip gevraagd
voor andere levenswijzen.
De vraag naar "tegen-vertogen" neem ik mee bij de bestudering van
het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
(KNAG). Het tijdschrift is echter vooral van belang om na te gaan welke
aanwijzingen voor het onderwijs worden geformuleerd, met name ten
aanzien van onderwijs over rassen en "vreemde volken".

2.5 Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
"[...] ten einde de ontwakende belangstelling in de aardrijkskunde aan te
wakkeren, en daardoor die kennis te vermeerderen, waarvan o.a. handel,
scheepvaart, industrie en kolonisatie en emigratie de vruchten konden plukken." (Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 1876deel 1:1)"'
Aldus luidt de doelstelling van het Aardrijkskundig Genootschap, opgericht
in 1873 op initiatief van leerkrachten aardrijkskunde. Met het genootschap
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hebben zij vooral verbetering van het aardrijkskundeonderwijs voor ogen. Als
het genootschap zich officieel presenteert met het Tijdschrift van het
Aardrijkskundig Genootschap {TAG}, blijkt de doelstelling breder, of eigenlijk
anders: men streeft ernaar die kennis te vermeerderen die ten goede zal komen
aan de ontwikkeling van de buitenlandse handel en economie. Het genootschap verenigt in zijn ledenbestand dan ook allen die hierbij belang hebben,
dus ook politici, bankiers, handelaren en koloniale bestuurders.
Tegen de oorspronkelijke doelstelling in heeft het genootschap,
althans in de aanvangsjaren, weinig bemoeienis met het onderwijs. Aandacht
voor het onderwijs staat onderaan in de lijst met doelstellingen. Wel maakt
het genootschap zich druk om het gymnasiaal en academisch onderwijs,
ofwel het hoger onderwijs. Over de inhoud van het aardrijkskundeonderwijs
aan de pas gestarte hogereburgerscholen (1865), is in het tijdschrift nauwelijks iets te vinden. Evenmin over het onderwijs aan de andere nieuwere
vormen van middelbaar onderwijs, de lycea en middelbare meisjesscholen.
De leden van het genootschap zetten zich er actief voor in om op de gymnasia
aardrijkskunde als een apart vak te onderwijzen, onafhankelijk van het vak
geschiedenis waarvan het tot dan toe een hulpvak is. (Schrader 1974:131, zie
ook
TAG1876:32-33)
In Nederland bestaat aardrijkskunde in 1876 nog niet als een zelfstandige discipline met een eigen leerstoel. In het tijdschrift vallen dan ook
verschillende verwante vakgebieden samen en zodra bevolkingsgroepen aan
de orde komen, is het tijdschrift spreekbuis van antropologen en etnologen.
De leden van het genootschap steken, waar het om onderwijs gaat, al hun
energie in de instelling van aparte leerstoelen voor geografie. In hun motivatie
verwijzen ze naar het politieke belang: de positie van Nederland als koloniale
mogendheid maakt de inrichting van aardrijkskunde als zelfstandig vakgebied noodzakelijk (TAG 1876:32). In 1877 komt de eerste leerstoel er. De
heer Kan wordt hoogleraar, met als opdracht de "politische" en "physische"
aardrijkskunde en de land- en volkenkunde van "den Oost-Indischen Archipel".
Gezien de geringe belangstelling van geografen in het tijdschrift voor
het middelbaar onderwijs is het niet verbazingwekkend dat zij geen aanwijzingen formuleren voor de lessen over rassen of de verhoudingen tussen
volkeren. We kunnen daarom veronderstellen dat de schrijvers van de
aardrijkskundeboeken vrijheid in deze genieten.
Nu is het moeilijk om tijdens het lezen van de afleveringen de
aandacht uitsluitend te richten op mogelijke onderwijskundige visies. De
gedrevenheid van de "pioniers" kun je bijna niet negeren. De leden moeten
vaak lange reizen afleggen om de vergaderingen bij te wonen, die steeds op
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een andere locatie in het land worden gehouden. Tijdens de bijeenkomst
brengen zij elkaar persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het
vakgebied, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en luisteren zij naar eikaars
voordrachren. De verslagen van deze vergaderingen, inclusief de inhoud van
de voordrachten staan in het tijdschrift en laten iets van die sfeer van toen
doorschemeren. De lezers nemen bovendien kennis van buitenlandse ontwikkelingen en het verloop van de contacten met buitenlandse (zusterorganisaties. Daarnaast zijn op uitklapbladen topografische kaarten te bekijken van
verschillende delen van de wereld. Nog niet alle gebieden zijn ingetekend,
maar met het vorderen der jaren zullen de witte vlekken steeds kleiner
worden.
Zou men hiervan nog kunnen beweren dat topografische vorderingen
slechts "de" wetenschap zouden dienen, in verschillende artikelen zijn
kolonialistische drijfveren onmiskenbaar aanwezig, bijvoorbeeld in de
verslagen van ontdekkingsreizen en expedities. Daarin wordt steevast niet
alleen de ontvangst en de verhouding met de oorspronkelijke bevolking
besproken, maar ook, direct aansluitend, de mogelijkheid van exploitatie.
Dat expansiedtift het geografisch klimaat beïnvloedt, is evident.
De reisverslagen en wetenschappelijke artikelen bevatten een schat aan
interessante verhandelingen die uitnodigen tot een gedetailleerde analyse. Ik
beperk me hier echter tot artikelen uit de eerste jaargangen die direct of indirect refereren aan rassen. Op grond daarvan krijgen we een beeld van thema's
en opvattingen die actueel zijn als de eerste schoolboeken voor het middelbaar
onderwijs verschijnen. Ik richt mij dus uitsluitend op volkenkundige en
antropologische arrikelen. Ten onrechte zou daardoor de indruk ontstaan dat
deze het leeuwendeel van de tijdschriften vullen. Dat is niet zo. Volkenkundige en antropologische onderwerpen nemen slechts een bescheiden plaats in.
In deze teksten vinden we de thema's en terminologie terug uit wetenschappelijke vertogen die ik hierboven in dit hoofdstuk heb besproken. Denigrerende categorieën en termen komen ook in het tijdschrift voor. Er valt
allerminst een kritisch geluid te horen tegen raciale vooroordelen van wetenschappers, laat staan tegen koloniale wantoestanden. Twijfel aan "eigen"
raciale denkbeelden of dubieuze praktijken is er niet, terwijl de auteurs zich
nadrukkelijk scharen aan de zijde van de Europeanen ofwel de blanken. Zij
weten zich met hen verwant op basis van ras.
De volgende huldeblijken aan het Caucasische ras - Blumenbachs
aanduiding is overgenomen - lijken illustratief voor die zelfgenoegzaamheid.
In het eerste fragment verwijst de geograaf Kan, dan nog secretaris en redacteur van het tijdschrift, naar de witte vlekken op de kaart van Afrika:
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Dr. Schweinfurch moge van het Nijlbekken, Livingstone van deTanganjika, Dr. Nachtigal
van het Tsad-meer uit eenige graden dichter daarbij gekomen zijn, nog altijd ligt aan weerszijden vanden aequator op den besten atlas van Stieler, op de kaarten van Kiepert (1), ook op
onze kaart, waarop de voornaamste ontdekkingen der laatste jaren zijn overgebracht, het
onbekende land, dat voor den tot alles doordringenden Caucasiër gesloten bleef.
Zullen wij dat land dan nooit betreden? - Gelukkig paart de Caucasiër aan zijn geest van
onderzoek een onwrikbare volharding en de oprichting van "die Afrikanische Gesellschaft1 te
Berlijn geefr ons de overtuiging dar her onderzoek airhans voorlopig nog niet is opgegeven.
{TA G 1876:17)

In het volgende fragment ligt de vooruitgang in handen van het Caucasische
ras. Professor P.J. Veth is daarom optimistisch over de toekomst van ZuidAmerika:
Doch van die geringe bevolking is her meerendeel van Europeesche afkomst en deelt in den
geest van vooruitgang die het Kaukasisch ras bezieh. Wanneer de politieke harrsrochten
zullen zijn uitgewoeld, verbeidt dit schoone deel der wereld een grootsche toekomst. ( TAG
1876:109)

Ontdekker, vorser, onderzoeker, doorzetter zijn de kwaliteiten waarin de
vertegenwoordigers van het Caucasische ras zich mogen verheugen. Ook de
toekomst krijgt een raciale connotatie: de Caucasiër is de bezieling van de
vooruitgang. Deze kwalificaties zijn waarschijnlijk in hoge mate representatief voor toenmalige aardrijkskundige visies, omdat beide beschrijvingen
afkomstig zijn van mannen die een hoge positie in de geografische wereld
hebben bereikt. Deze positieve zelfbeelden hebben ongetwijfeld een belangrijk retorisch effect. Ze zullen sterk bijdragen aan het gevoel gezamenlijk voor
een zware taak te staan, namelijk de wereld te verkennen en te exploiteren.
Het genootschap ontleende ook aan die taak zijn bestaansrecht.
De eigenschappen van het Caucasische ras vormen een schril contrast
met aanduidingen als "wilden" en "heidenen". De Wedda op Ceylon heten
bijvoorbeeld verwilderd en dierlijk en zij zouden zowel geestelijk als lichamelijk op de laagste trap staan (1877:26). Steeds contrasteren christendom,
beschaving en een geregelde maatschappij met heidendom en wildheid of met
de kolonialistische metafoor "onhandelbaar".
Maar we zien ook dat de antropologische of etnologische onderzoeken
zich binnen Nederlandse grenzen afspelen. Zo lezen we in het verslag van de
derde ledenvergadering dat een algemener en degelijker onderzoek gewenst is
naar "het Nederlandsch Volkskarakter". Die wens motiveert de spreker,
Kuijper, als volgt:

//; de ban rai/ hel ras

De kennis van den mensch is toch het a b c van alle wetenschap en de kennis van het karakter van den tegenwoordigen Nederlander is vooral van 't meest belang, willen wij onze nationaliteit, onafhankelijkheid en al onze goede eigenschappen bewaren. (TAG 1876:33)

De spreker was opgevallen hoe klimaat, bodem en verschil in woonplaats een
eigenaardig stempel drukken op den bewoner. In de eenentwintigste vergadering waarvan in 1 879 verslag wordt gedaan, pleit Dr. Sasse tenslotte voor
schedelonderzoek onder Nederlanders. Omdat er geen afzonderlijk antropologisch of etnologisch genootschap bestaat, is het aardrijkskundig genootschap de geschikte instantie. In Scandinavië, de bakermat van de Germanen,
zouden vooral de langgerekte schedels voorkomen. Hierbij verwijst de spreker
naar Retzius, de Zweedse hoogleraar ontleedkunde, vanwege zijn verdienstelijke methode voor de cranologie. Germanen zouden een lange schedel
hebben. Maar Sasse had die vorm niet gevonden in Zaandam. O p een kaart
zou hij de resultaten van enkele van zijn onderzoekingen aanwijzen: de kortschedeligen en de langschedeligen. In Noord-Holland zouden schedels niet
altijd lang zijn, in Zuid-Holland vond hij maar op één plek kortschedeligen.
Hij baseerde zijn conclusies op metingen van schedels die men hem had
opgestuurd of die afkomstig waren van begraafplaatsen.
Zoals gezegd, de tijdschriften vragen om meer aandacht, juist omdat
de inhoud een beeld geeft van toenmalige actuele onderwerpen en ontwikkelingen. De vragen die aan deze korte bespreking vooraf gingen, zijn inmiddels
beantwoord: ethisch g-emotiveerde restricties voor de behandeling van rassen
of volkenkundige onderwerpen worden niet gegeven. De schoolboekenschrijvers genieten derhalve een grote vrijheid. Duidelijke leerplannen
bestaan nog niet en ook van de kant van de overheid bestaan geen voorschriften. Zij bemoeit zich niet met de inhoud van het onderwijs, en zeker niet met
de keuze van de materialen. Een poging tot beïnvloeding was ooit ondernomen door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, maar haar aanbevelingen in 1810 voor de keuze van lees- en leerboeken heeft de overheid vanaf het
begin af aan voor het voortgezet onderwijs naast zich neergelegd (Dodde
1983; Schneiders 1991). De enige beperkende maatregel voor het onderwijs
betreft de leerlingen: tot 1906 moet voor toelating van meisjes speciaal
toestemming worden aangevraagd. Dit betekent dat nog in 1910 meisjes
slechts tien procent uitmaken van het totale leerlingenbestand aan de vijfjarige hbs (Bartels 1963; Van Essen 1990).
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2.6 Ter afsluiting
Dit hoofdstuk was een poging om meer inzicht te krijgen in de betekenissen
van het begrip ras. Daartoe was het noodzakelijk terug te gaan in de tijd en te
zoeken naar die momenten waarop dit begrip als sociale categorie gaat functioneren. Dan wordt duidelijk hoezeer het steeds relaties aangaat met andere
categorieën om de meer- en minderwaardigheid van groepen mensen uit te
drukken en daarbij teruggrijpt op klassieke en middeleeuwse geschriften. Een
historische benadering van het ras-begrip demonstreert heel goed hoe relevant begrippen als intertekstualiteit en interdiscursiviteit zijn om vat de krijgen op de vele inhouden die "ras" vertegenwoordigt, doordat ze bijvoorbeeld
communiceren met etnocentrische, eurocentrische en seksistische vertogen.
Dat zal ook de invalshoek zijn om het verschijnsel racisme in schoolboeken te
analyseren. In die zin heeft de historische verdieping ook meer licht geworpen
op racisme en duidelijk gemaakt hoezeer de rassenindelingen niet alleen
samenvallen met andere sociale categorieën, maar ook met expansiepolitiek
en met een wetenschappelijk streven om de gehele natuur in kaart te brengen.
De fascinatie voor uiterlijke verscheidenheid van mensen en de oorsprong
daarvan spreekt heel duidelijk uit de wetenschappelijke verhandelingen. En
het is goed om een aantal oorspronkelijke teksten te bekijken omdat dan pas
duidelijk wordt hoezeer het wetenschappers lang niet altijd alleen om mensen
te doen was, maar om de gehele natuur, of zoals uit de verhandeling van
Camper blijkt, om het natekenen van mensen. Uit de natuur zelf, de verhoudingen binnen de planten- en dierenwereld, de opeenvolging van soorten,
kon men argumenten afleiden om menselijke rassen te onderscheiden en hun
gedragingen te verklaren. De christelijke connotatie van de rassenleer werd
ook duidelijk; regelmatig viel te lezen dat joden, los van hun geloofsovertuiging, toch wezenlijk anders waren, zowel qua constitutie als geestelijke eigenschappen en binnen Europa en Nederland een afzonderlijke groepering
waren. Camper vermeldt daarbij dat zij moeilijk te tekenen zijn.
Door de oorspronkelijke wetenschappelijke verhandelingen te lezen,
krijg je bovendien oog voor het wetenschappelijke taalgebruik, voor de stijl
van de vertogen waarbinnen beschouwingen over ras vorm kregen. Toch
wordt tegelijkertijd duidelijk dat wetenschappers in hun classificaties steeds
hun ideaalbeelden laten doorklinken, ook als zij collega's verwijten zich te
laten leiden door vooroordelen jegens de "andere" rassen. Allen lijken wel de
voorkeur te delen voor het uiterlijk van het blanke ras. Daarnaast vinden zij in
de evolutietheorie en in het geografisch determinisme ook rechtvaardigingen
voor raciale ongelijkwaardigheid ofwel voor de superioriteit van het blanke
ras, en dan speciaal van de blanke mannen uit de gegoede klasse.

/// de ban vciïi het ras

In Nederland deelden wetenschappers actief in de discussies over het
ontstaan der mensheid en de raciale variëteiten. Sociaal-darwinisme kreeg
ook in Nederland voet aan de grond, terwijl de geschiedenis van het rasdenken ook voor Nederland aantoont dat wetenschap en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Darwinisme en sociaal-darwinisme brachten
de Nederlandse politici in heftige beroering. Eenduidige stellingnamen tegen
een rassenindeling ben ik op één uitzondering na, niet tegengekomen. Nu
zijn niet alle belangrijke wetenschappers in dit hoofdstuk aan het woord
geweest omdat ik de hoeveelheid historische informatie toch enigszins wilde
beperken (David Hume en John Locke heb ik bijvoorbeeld overgeslagen).
Maar gaandeweg werden de historische bronnen en studies over rassen steeds
interessanter. Zo heb ik uiteindelijk in een vrij laat stadium van mijn onderzoek kennisgenomen van enige islamitische bronnen bij Hannaford (1996).
Toen viel mij op dat deze bronnen in andere studies nauwelijks of niet voorkomen. In hoeverre die overleveringen weer nieuw licht werpen op de
geschiedenis van ras en racisme kan ik hier niet nagaan. De belangrijkste
argumenten en motieven die een hiërarchie van rassen uitdragen, zijn aan de
orde geweest.
Geografen treden aan het einde van de negentiende eeuw ook naar
buiten en verenigen zich in een genootschap. Zij presenteren zich onder meer
als wetenschappers met een politieke verantwoordelijkheid. Zij zullen de
wereld verder in kaart brengen en onderzoeken in welke richting Nederlanders moeten afreizen om "nieuw" land te ontginnen. Daarbij profileren zij
zich als representanten van een ras waarvan men nog veel mag verwachten:
het Caucasische ras.

Noten
1 Lewis voert het Spaanse woord "raza" terug op het Latijnse "ratio" dat in deze betekenis voor het eerst gebruikt wordt in 1438. Dit stelt Lewis vast in zijn beschrijving van de houding van Spanjaarden tegenover moren, joden en indianen. Lewis
verwijst voor de etymologie van "raza" naar Corominas en Pascual (1980) Diccionario critico etimolólogico Castellano e Hispänico (vol.4, p. 800). In de zestiende
eeuw betekent "raza" afkomst, of zuiver bloed. "Mala raza" is vanaf de vijftiende
eeuw het predikaat voor joden en moren (1995:58).
2

Goldberg treft in de Oxford English Dictionary, tussen 1580 en 1605, de volgende
betekenissen aan voor "race": "breed or stock of animals"; "genus, species or kind
of animal"; "variety ot plant"; "the great divisions of mankind"; "a limited group
of persons descended from a common ancestor"; "tribe, nation or people considered of common stock" (Goldberg 1995:63, 246).
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De Vries noemt Kant als de eerste die, in 1775, ras als een biologisch begrip zou
gebruiken, waarna deze toepassing in de negentiende eeuw algemeen wordt
(1971:563). Dit in tegenspraak met wat hierboven staat: de publicatie van Bernier
is van vroeger datum.

4

Poliakov wijst hier tevens op een verschil in verbeelding tussen indianen en Afrikanen. Als Pietro d'Anghiera in 1516 De Obre Novo schrijft, het eerste boek over
de "nieuwe wereld", spreekt hij van blanke indianen tegenover zwarte Ethiopiérs.
De eerste groepering krijgt een positievere connotatie, wat ook tot uitdrukking zal
komen in het onderscheid tussen mesties en mulat. De term mesties is van toepassing op een "vermenging" tussen Europeanen en indianen en heeft in tegenstelling tot de aanduiding "mulat" niet direct een negatieve betekenis. Mulat is een
scheldwoord, althans in zijn oude betekenis. De term mulat is, zo stelt Poliakov,
afgeleid van het Franse mulet dat bastaard of muildier betekent en derhalve wijst
op onvruchtbaarheid. Die overtuiging gold in de negentiende eeuw voor hen die
vermengd waren met "Afrikaans bloed" (Poliakov 1979:136). Het etyomologisch
woordenboek van De Vries en De Tollenaere (1997) vermeldt het Portugese
"mulato", dat jonge muilezel zou betekenen. Het etymologisch woordenboek van
Van Veen (1994) verbindt mulat aan het Franse woord "mulat" en het Spaanse
"mulato", die beide zouden betekenen "kind van neger en blanke". Bovendien
wordt daarin gewezen op de verwantschap met het Arabische "muwallad", dat ook
bastaard of halfbloed kan betekenen. De Spaanse vorm "mulato" zou mede
ontstaan zijn onder invloed van "mulo", ofwel muilezel.

5

Deze uitspraken over classificaties zijn ontleend aan Zima (1988:153). Zima
verwijst hier naar de volgende twee werken: Bourdieu (1982) Ce que parler veut
dire: L'économie des échanges linguistiques; Greimas (1976) Sémiotique et sciences
sociales.

6

Deze stelling heb ik ontleend aan Bourdieu (1994). Het citaat maakt deel uit van
de volgende alinea:
Zo hangen de in de perceptie en appreciatie van het kunstwerk aangewende categorieën op
tweeërlei wijze met de historische context samen: ze ontstaan in een tijd- en plaatsgebonden
maatschappelijk universum, en worden vervolgens gebruikt op manieren die de sporen dragen van
de maatschappelijke positie van hun gebruikers. De meeste noties die kunstenaars en critici
hanteren om zichzelf en hun tegenstanders te definiëren zijn wapenen en inzetten van strijd,
en veel van de categorieën die kunsthistorici inzetten om hun object van studie te doordenken zijn niets anders dan uit die strijd voortkomende, al dan niet behendig gemaskeerde of
getransfotmeerde classificatieschema's. Veelal aanvankelijk ontworpen als beledigingen of
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veroordelingen (maar zijn on/e categorieën nier afkomstig van het Grieks katègorein, openbaar aanklagen?), worden deze vechtbegrippen allengs tot technische categorema's of stambegrippen die aan de amnesie van hun genese, in de ontledingen van critici en de
verhandelingen of proefschriften van academici, een air van eeuwigheid ontlenen. (Bourdieu
1994:356-7) [mijn nadruk]
Helemaal vreemd is dit niet. De tentoonstelling Wit over zwart A\t in 1992 te zien
was in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, laat heel duidelijk
de continue actualisering van oude stereotypen zien. Zie de begeleidende studie
van Nederveen Pieterse (1990).
8

Jansen baseert zich daarbij onder andere op Delacampagne ( 1982)

L'inventation

du racisme. Maar hij verdiept zich ook zelf in de Griekse en Romeinse geschriften.
Zo trof hij het beeld van de perverse vreemdeling aan in Baccbantenvan

Euripides

(353-354).
9

Voor deze achttiende eeuwse tendens om joden en Afrikanen dezelfde eigenschap
pen toe te dichten wijst Jansen op de studie van Pierre Pluchon (1974) Nègres et
Juifs au XVIIle siècle: Le racisme au siècle des Lumières.

10 Corbey verwijst naar de precieze achtergrond. Cham zou tie culturele codehebben overtreden toen hij zijn vader naakt zag. Volgens oudtestamentisch
gebruik werd daarop zijn nageslacht vervloekt tot "knecht der knechten" (zie
Corbey 1989:67).
1 1 In het Nederlandse taalgebied komen die verwerkingen ook voor. Zo vermeldt
Meijer de volgende strofen uit het werk van de Franse hugenoot Guillaume du
Bartas, die ook in Nederland zeer veel invloed had:
In [...] de Börgeryen word verhaeldt haer vertreck, de verdeelinge der Landen, ende in wat
gewest elck geslacht haer bv-een woninge hadde, te weten Sem met de zyne in 't Oosten,
C/hf/ii'm 't Zuyden, ende laphvt'm 't Noorden en Westen [...]. (Meijer 1998:87)
Uit: Guillame du Bartes, Tweede weke van den edelen geest-rijeken Willem van
Saluste, beere van Bartas, vert. Zacharias Heyns, Zwolle, 1621, p. 137. Het citaat is
afkomstig uit de introductie bij het tweede deel, de afdeling "Borgeryen".
12 Hannatord vindt het onjuist om het woord ras in interpretaties van de klassieken
op te nemen. Hij zal het Jansen dan ook niet in dank hebben afgenomen dat hij de waarschuwing voor anachronisme in de wind slaand - de vrijheid neemt
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" g e n o s " te v e r t a l e n m e t "ras". I n t e r e s s a n t is d e o n t w i k k e l i n g d i e H a n n a f o r d van
h e t w o o r d " g e n o s " laat zien, o o k in relatie t o t d e H e b r e e u w s e l i t e r a t u u r . Ik citeer
slechts een f r a g m e n t :

The Greeks and Romans were also concerned, however, with the origins of/>»/«and respublica. Genesis, from the noun genos, frequently and wrongly translated as "race", had to do
with families, clans, and the ages of man as well as with birth, noble descent, and those
bound together by common origin. The word was also closely connected with ethos, cthnos,
and barbaros - those without civilization, citizenship, and logos. In the Hebtew literature
similar distinction existed between those who ate 'am of laom (of Israel as the chosen people)
and goyim (those grouped by clan and natural descent). (Hannaford 1996:87-88)

13 H e t c h r i s t e n d o m d e f i n i e e r d e o o k in Spanje "de a n d e r " : d e j o d e n en d e m o r e n . Zij
vielen in d e vijftiende e e u w o n d e r h e t "mala raza". M o r e n e n j o d e n k e n d e n n i e t
dezelfde r e c h t e n . M e n m o e s t een christelijke a f k o m s t k u n n e n a a n t o n e n . (Lewis
1995)

14 B l i n k geeft in h e t deel Afrika

u i t d e serie De Bewoners

der Vreemde Werelddeelen

de

v o l g e n d e e t y m o l o g i s c h e verklaring:

Volgens de vroegere meeningen zou geheel Aftika, met uitzondering van Egypte, dat men
alleen eenigszins nauwkeuriget kende, door menschen met een zwatte huidkleut bewoond
zijn, die men Negers noemde. Ook Cuviet vatte bij zijn indeeling de volken van Middel- en
Zuid-Afrika onder het Aethiopische ras samen. (Aitbiops, eig. een mensch met vetbtand of
bruin gezicht, van aithein = vetbtanden en -«/« = gezicht). (Blink ca. 1900:9)

D e z e v e r k l a r i n g h e b ik t o t n u toe n i e t k u n n e n verifiëren. D e n a a m C u v i e r k o m e n
we in p a r a g r a a f 3 n o g t e g e n , als i e m a n d die er u i t g e s p r o k e n racistische i d e e ë n o p

nahield.
1 5 Poliakov ( 1 9 7 9 ) wijsr overigens o o k o p d e T a l m o e d , w a a r i n C h a m en z w a r t h e i d
e e n n e g a t i e v e l a d i n g krijgen.

16 Lewis ( 1 9 9 5 : 5 7 ) baseert zich hierbij o p D r a k e ( 1 9 9 0 ) Black Folk Here and

There.

1 7 Z i e b i j v o o r b e e l d d e g e d i c h t e n v a n Elisabeth M a r i a Post ( 1 7 5 5 - 1 8 1 2 ) . Speciaal h e t
b e g i n v a n h e t g e d i c h t Treurige Verandering

O! wat is mijn ziel veranderd
Door der liefde treurigheid!

geeft h i e r v a n een g o e d e i n d r u k :
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Voortijds was ik altijd vrolijk,
Ais Natuur mij open lag;
Blijde met een dansend mugjen,
En een wemelenden worm,
Gaf een magre bloem der heide,
Gat een blaadjen mij vermaak;
In het rijk van plant en dieren
Was de bron van mijn genot;
'k I Vonk daar uit mei volle teugen
't Reinste vergenoegen in.
In het rijk van plant en dieren
Vloeit voor mij die bron niet meer:
[...] (Komrij 1986:1206)

18 Gould wijst erop - m.i. terecht - dat Linnaeus niet de Europeanen, maar de
"Amerikanen" als eerste menselijke variëteit noemde, in tegenstelling tot velen van
zijn tijdgenoten (Gould 1996:444). Opvallend is dat in de literatuur over Linnaeus Europeanen en "Amerikanen" steeds van plaats verwisselen.

Poliakov

(1979:162) houdt bijvoorbeeld de volgorde van Hannaford aan, Pratt (1992:32)
start de weergave met de 'Amerikanen". Het kan zijn dat Linnaeus hierin ook niet
altijd consequent was: Poliakov baseert zich op een studie uit 1793, Pratt uit
1758.
19 Volgens Gould moet de aanduiding "gedegenereerd" worden opgevat als "afgeleide van" en houdt die geen verslechtering in (Gould 1996:407).
20 In het derde deel waardeert Bulfon ook een donkere kleur: "[...] ils ont aussi la
peau plus belle & plus noire [...]" (467).
21 "De Kalmukken zijn in vergelijking met onze, en inzonderheid met de wezens der
voornaamste Beelden der Ouden de leelijkste van alle Volken" (Camper 1791:18).
22 Hierbij dienr opgemerkt dat hij joden evenals andere

bevolkingsgroepen

onderscheidt op grond van uiterlijke kenmerken. Zij behoren evenwel tot de
"Blanken". Hij opent het eerste hoofdstuk "Over het eigenaartig verschil in de
wezenstrekken der voornaamste Volken van den Aardbodem" als volgt:
Wanneer, in eene groote Koopstad, als Amsterdam, de Volken van bijnaa alle Waerelddeelen
op eene openbaare verzamelplaats verschijnen, können wij met een enkel opslag van het oog,
niet alleen de Zwarten van de Blanken, maar onder de Blanken, looden van Christenen,
Spanjaarden van Franschen, van Duitschers, en wederom deeze van Engelschen onderschei-
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den. Het is zelfs mogelijk de inboorlingen nie het Xuidergedeelre, van die uit het noordelijk
gedeelte van Ftanktyk te onderkennen; wanneer zij niet te veel door onderlinge huwelijken
vermengd zijn. (Camper 1791:13)
Hierna noemt Camper verschillen binnen Holland. Nationale wezenstrekken
zouden onder stedelingen niet meer te vinden zijn.
23 Zie bijvoorbeeld E.M. Post, Reinhart of natuur en godsdienst (1791); D. van
Hogendorp, Kraspoekoli of de Slaaverny. Een tafereel der zeden van Neerlands Indie'
(1800); A. Behn Oroonoko, of de Koninklijke Slaaf. Ofliet verzet van dominee Kals
tegen de wandaden van de planters in Suriname, op wie hij na gedwongen terugkeer in Nederland zijn protest richt in Neerlands Hoof- en Wortel-sonde, het
verzaym van de hekeringe der Heydenen (1756). Zie voor literaire beeldvorming
over "negers" in deze periode speciaal Paasman 1987.

24 Evident is dat "survival of the fittest" en "struggle for life" geen concepten van
Darwin zijn maar van Herbert Spencer. Spencer is ook degene die het biologische
en het sociale zal gelijkschakelen (De Rooy 1991; Banton 1977:90; Poliakov
1979:299). Darwin erkent die rol van Spencer zelf ook. Hij noemt hem "de grote
verklaarder van het beginsel der Evolutie" (Darwin 1873:10).
25 Volgens Banton zou ras zelfs pas in de achttiende eeuw biologische betekenissen
krijgen en verwijst het begrip allereerst naar nationaliteit en een gemeenschappelijke geschiedenis of afkomst. In Europa zelf ligt volgens hem de geschiedenis van
ras, een begrip dat later wordt toegepast op gebieden buiten Europa. (Banton
1977 13,15-18; zie ook Miles 1989:31-32)
26 Zie voor Indonesië het themanummer van De Gids (1991) "Kolonialisme,
racisme & cultuurpolitiek" met studies van Breman, De Rooy, Wertheim,
Pollmann en Stoler. Van recenter datum is Clancy-Smit en Gouda (eds) Domesticating the Empire: Race, Gender, and Family Life in French and Dutch

Colonialism

(1998).
27 Dit beeld spreekt overigens niet uit de studie Wit over zwart van Nederveen
Pieterse (1990). Hij verwerkt wel degelijk ook Nederlandse bronnen, maar dan
vooral om beeldvorming over Afrika en Afrikanen te analyseren.
28 Zie Heemskerk e.a. 1992:107.
29 De naam van het genootschap en het tijdschrift wordt uitgebreid met "Koninklijk
Nederlands" na toetreding; van Prins Hendrik als beschermheer.

108

hi de ban van het ras

Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde

\ ()9

Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde

3.1 Inleiding
Een overzicht van rassen en hun kenmerken behoort tot de basisstof van de
geografie. Aan het einde van de negentiende eeuw, maar ook daarna nog, is dit
overzicht onderdeel van de natuurkundige aardrijkskunde. Daaraan gaat vaak
een indeling vooraf van de planten- en dierenwereld. Dit vakgebied doet
daarom denken aan de natuutlijke historie. Maar onder de natuurkundige
aardrijkskunde vallen ook andere onderwerpen, die meestal in deze volgorde
staan: de lucht of dampkring, het water, de vaste oppervlakte van de aarde.
Daarna komen de bewoners in beeld, de planten, dieren en mensen. Al deze
onderwerpen tezamen worden voorafgegaan of afgesloten met een hoofdstuk
over de aarde als hemellichaam, ook wel aangeduid als wiskundige aardrijkskunde.
Ras heeft een prominente plaats. De eerste kennismaking met volkeren en met bewoners van de diverse werelddelen en landen bestaat uit een
aanduiding van het ras, ook in de staatkundige aardrijkskunde, waarin afzonderlijke landen worden besproken. Kwantitatief echter is in de natuurkundige
aardrijkskunde de aandacht voor mensen en ook voor rassen gering. Toch
staat de mens in beginsel centraal. Mensen en indirect rassen zijn op een ander
niveau in de teksten betrokken. Hoe we die betrokkenheid moeten begrijpen,
wordt duidelijk in de volgende omschrijving van het doel van de natuurkundige aardrijkskunde, geformuleerd door Krecke, schoolboek-auteur voor het
gymnasium:
Reeds toen, evenals thans, koesterde ik de overtuiging dat de toestanden en verschijnselen
der aardoppervlakte, der zee en van den dampkring een grooten invloed uitoefenen op den
mensch. Het voedsel, de kleeding, de bouw der woningen, de handel, de nijverheid, in één
woord: de levenswijze, de middelen van bestaan en vele zeden en gewoonten der inwoners
van ieder land hangen bijna uitsluitend af van zijne natuurlijke gesteldheid, zijn klimaat en
ligging. Wil men dus doordringen tot de kennis der oorzaken van de levenswijze, de nijverheid, handel en het onderling verkeer der volken, dan wijst de beoefening der natuurkundige
aardrijkskunde daartoe den weg. (Krecke 1884:V)

Deze plaatsbepaling van de natuurkundige aardrijkskunde beschouw ik als
een uitnodiging om de analyse van een raciaal vertoog te starten nog voordat
mensen-rassen expliciet ter sprake komen. Doorgaans gebeurt dit zelfs hele-
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maal achteraan in het boek. Niet alleen Krecke is verantwoordelijk voor deze
aanpak. Hij formuleert de doelstelling dan wel als een persoonlijke overtuiging, maar hij mag rekenen op een brede steun, ook van het Aardrijkskundig
Genootschap. Het belang dat het Genootschap aan de aardrijkskunde
toekende (zie hoofdstuk 2), komt vrijwel overeen met bovenstaande doelstelling. Voor het Genootschap stond kennis der aardrijkskunde bovendien in
dienst van economische en politieke belangen. O p het oog legt Krecke geen
politieke relaties en richt hij zich niet op de toekomst. Hij beschouwt hier
aardrijkskundige kennis in retrospectief: aardrijkskunde, dat wil zeggen de
fysisch-geografische richting, biedt verklaringen van huidige culturele en
economische situaties en verhoudingen. Zo zal elk aspect van de geografie
uiteindelijk een weg vinden naar de mens en ontstaat een verbinding tussen
de diverse onderwerpen. Die mens lijkt de spil en bepaalt het perspectief dat
ons als lezer zal meevoeren. Op die mens zal de analyse zich in eerste instantie
richten. We komen dan ook in aanraking met wat Goldberg noemde, het
preconceptuele niveau van raciale vertogen (zie hoofdstuk 1). Daarnaast en in
relatie daarmee belicht ik de interactie tussen de subjecten en speciaal de rol
van ras daarin.
Kreckes persoonlijke benadering past in de stijl van een voorbericht,
en ook andere geografen verwoorden deze doelstelling. In feite presenteert
Krecke de algemene doelstelling van de natuurkundige aardrijkskunde.
Bovenstaand citaat geeft een voorproefje van de stijl en motieven die we ook
in andere boeken zullen aantreffen. Uit het citaat spreekt een streng geografisch determinisme: de natuurlijke gesteldheid, het klimaat en de ligging definiëren mensen in heel hun wezen. Daarin ligt hun lotsbestemming. Er bestaat
een bescheiden restrictie met "bijna uitsluitend", wat hier verder niet wordt
toegelicht. Even onontkoombaar als de relatie tussen natuur en mens is
tenslotte ook de aanduiding van de studieobjecten. De bepaalde lidwoorden
en enkelvoudige substantieven maken die objecten vastomlijnd en ondubbelzinnig. De ideologische betekenissen van deze en andere stilistische kenmerken komen in de analyse aan de orde.
In dit hoofdstuk analyseer ik boeken van vier verschillende auteurs. Naast
Krecke zijn dit de aardrijkskundeboeken van Bos, Schuiling en Blink. Zij
schreven hun boeken tegen het einde van de negentiende eeuw en in het begin
van de twintigste eeuw voor leerlingen van onder andere de hogereburgerscholen en de gymnasia. Alle vier zijn, zoals gebruikelijk, zelfleerkrachten en
als zodanig staan ze vermeld op het titelblad. Gebruikscijfers zijn voor deze
periode niet bekend en er kwamen meer boeken op de markt. Toch neem ik
aan dat het werk van deze vier schrijvers representatiefis voor het aardrijks-
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kundige onderwijsmateriaal dat voor en rond de eeuwwisseling werd
gebruikt. Mijn keuze viel op hen omdat zij niet slechts een eenmalige onderwijsuitgave verzorgen. Van hun werk verschijnen over een lange periode meer
herdrukken. Het zijn geografen met een reputatie. Ze worden bovendien met
regelmaat genoemd in het tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap,
waarvan ze ook allen lid zijn.
De boeken van Krecke zijn alleen bestemd voor het gymnasiale onderwijs. Krecke heeft als leraar op eigen initiatief de boeken geschreven, omdat
er, naar hij zelf in het voorbericht schrijft, geen aardrijkskundig lesmateriaal
voor het gymnasium bestond (Krecke 1884:V). Zijn werk beleefde een aantal
herdrukken en zal zeker in een behoefte hebben voorzien. Door zijn werk in
het corpus op te nemen, wijk ik af van mijn voornemen om mij alleen te
concentreren op de boeken voor de hbs. Ik maak deze uitzondering om mijn
conclusies te kunnen baseren op een groter corpus. De meeste aandacht
besteed ik aan het leerboek van Bos.
Bos (1847-1902) brengt zijn Beknopt leerboek deraardrijkskundeuit in
1876 dat vrijwel gelijk verschijnt met de eerste Bosatlas {Schoolatlas der gehele
aarde). In dat jaar gaan de hogereburgerscholen van start en publiceert het
Aardrijkskundig Genootschap de eerste verslagen. Schuiling (1854-1936) en
Blink (1852-1931) behoren evenals Bos tot het Genootschap en zijn in de
geografische wereld, naast hun leraarschap, zeer actief. Blink wordt in 1913
lector en later hoogleraar in de economische geografie aan de hogeschool in
Rotterdam. Schuiling, Blink en Bos hebben veel schoolboeken op hun naam
staan en zij lijken mede het gezicht te bepalen van het vak aardrijkskunde voor
het middelbaar en hoger onderwijs rond de eeuwwisseling.
Het corpus voor deze eerste analyse bestaat zoals gezegd uit de aardrijkskundeboeken of delen ervan die voor 1900 in een eerste druk verschijnen
en die de schrijvers aanduiden als natuurkundige aardrijkskunde. Over de
juiste benaming voor deze geografische discipline bestaat evenwel geen eensgezindheid en de aanduidingen variëren van algemene aardrijkskunde, algemene natuurkundige aardrijkskunde tot natuurkundige aardrijkskunde. Bos
spreekt in het voorbericht van natuuraardrijkskunde, maar presenteert daarna
de onderwerpen onder algemene aardrijkskunde. Krecke kiest voor de term
algemene natuurkundige aardrijkskunde. O p zijn beurt vat Schuiling in een
tweedelige uitgave uit 1900 lucht, water, land, planten, dieren en mensen
samen onder algemene aardrijkskunde, terwijl hij aangeeft dat de eerste drie
onderwerpen traditioneel worden aangeduid als natuurkundige aardrijkskunde. Hij ziet liever voor al deze aandachtsgebieden de term algemene aardrijkskunde ingevoerd. Voor het gemak spreek ik hier van natuurkundige
aardrijkskunde, ter onderscheiding van een bespreking van afzonderlijke
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landen en werelddelen, ook wel aangeduid als de staatkundige aardrijkskunde. In de analyse zal ik de subdisciplines niet altijd ongemoeid laten. De
natuurkundige aardrijkskunde bevat min of meer de basisstof en houdt zich,
als ik de definitie van Blink volg, bezig met de natuurkrachten op aarde en de
wederzijdse relaries met de bewoners (Blink 1885:40).
Er mag dan geen overeenstemming bestaan over de juiste aanduiding van het
vakgebied, de onderwerpen die de schrijvers in deze schoolboeken als basisstofaan de orde stellen, komen globaal overeen, ook qua opbouw en stijl. De
inhoud ziet eruit als een gestructureerde opsomming van feiten, die af en toe
zeer bloemrijk worden geformuleerd. Verhalen, anekdotes, persoonlijke ervaringen of visies komen niet voor. Soms zijn er illustraties, veelal prachtige
gravures, soms wat opdrachten. Hoewel de rassenindelingen variëren, stemmen ook de inhoud en de omvang van de paragrafen over mensen overeen.
Die bestaan voornamelijk uit een overzicht van rassen en beslaan maximaal
slechts twee pagina's. Ook hierin lijken de auteurs een vast stramien te volgen.
Twijfel over de toepassing van het ras-begrip op mensen is er dus niet en hiermee sluiten de geografen aan bij de heersende opvatting onder andere negentiende eeuwse wetenschappers.
In de analyse hoefik de toepassing van het ras-begrip als zodanig niet
ter discussie te stellen want dat is een algemeen geaccepteerd geografisch
begrip. Wel gaat het erom te bepalen hoe de classificatie wordt ingevuld en
beredeneerd. De teksten over rassen zelf zijn heel beknopt. O m de vraag te
beantwoorden hoe het blanke ras een superieur imago verwerft, is het veel
interessanter, maar ook noodzakelijk, om deze teksten te beschouwen in relatie rot de voorafgaande. Al eerder vinden we dan de antwoorden op deze
vraag, of de aanzetten daartoe. Allereerst ga ik mee in de doelstelling van de
natuurkundige aardrijkskunde, door "de mens", als zingevend subject, ook in
de fysische geografie op de voet te volgen. Dit subject komt soms aan de
oppervlakte en zorgt zoals gezegd slechts indirect voor een eenheid tussen de
diverse teksten, maar motiveert om de verschillende onderwerpen in samenhang te lezen.
Andere niveaus in de tekst geven hier ook aanleiding toe. Zo brengt
ook de thematische organisatie samenhang tot stand. Dit geldt duidelijk voor
de beschrijving van de wereld van planten, dieren en mensen. In alle boeken
zijn deze paragrafen en hoofdstukken achteraan geplaatst, nadat een overzicht
is gegeven van fysisch-geografische aspecten van de aarde. De mensen volgen
dan op de wereld van planten en dieren. Deze ordening zet ons op het spoor
van de traditie van de natuurlijke historie en negentiende eeuwse classificatiedogma's. Dit betekent echter allerminst dat strak afgebakende, onafhankelijke
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terreinen worden behandeld. De thematische opbouw is georganiseerd en
loopt van lage, weinig complexe naar hoge, complexe wezens, waaraan lateieen motief van tijd wordt toegevoegd: de schakeling weerspiegelt een geschiedenis waarin hogere organismen de lagere zullen opvolgen. Vanuit die optiek
kan de interne ordening van de planten- en dierenwereld afzonderlijk en ten
opzichte van elkaar worden beschouwd. Ik zal nagaan in hoeverre dit voor de
schoolboeken opgaat. Vooralsnog lijken de aardrijkskundeboeken met de
volgorde van planten, dieren en mensen toe te gaan naar een climax, van de
lagere levensvormen naar de hogere, de mensen.
Op een lager, lokaal niveau nodigt ook de volgorde van de onderwerpen binnen de wereld van planten en dieren de lezer uit samenhang te zien,
waardoor uiteindelijk, als retorisch effect, het denkbeeld van blanke of Europese superioriteit aannemelijk wordt, zonder dat dit nu steeds als boodschap
wordt uitgedragen. Argumenten, motieven en metaforen dragen voorts ook
bij aan die samenhang. Daardoor is het mogelijk de laatste paragraaf als een
sluitstuk te lezen, waarin reeds bekende metaforen en motieven terugkomen.
Ze voegen betekenissen toe en maken als het ware de ontknoping van een plot
zichtbaar. Lezen we dus vanuit die samenhang, dan blijkt dat al eerder de
hiërarchische ordening van mensen wordt voorbereid. We zouden die kunnen
aanduiden als de grote verhaallijn, hoewel een aardrijkskundeboek strikt
genomen, geen verhaal is en meer lijkt op een betoog. Toch kan aandacht voor
narratieve elementen verhelderen hoe sociale ongelijkheid door de teksten
structuur krijgt (zie hoofdstuk 1). De rol van "tijd" geeft daartoe de eerste
aanleiding. De vertooganalyse heeft hier daarom ook betrekking op narratieve structuren.'
Binnen de vertooganalyse geldt de thematische organisatie algemeen
als de bindende factor van een vertoog. De topics of thema's zorgen voor
coherentie. O p macroniveau onderzoekt men dus de verbinding tussen de
topics. Die bepalen de globale betekenis. De thema's worden hier vooral
vanuit hun semiotische functie belicht. Dat geldt ook voor de formele ordening van de thema's, de superstructuur. Die kunnen we als betekenisvol
opvatten. Maar de analyse focust ook op andere tekstkenmerken. Ik noemde
hierboven al de rol van de motieven, argumenten, metaforen en andere stijlelementen. Willen we de ideologische betekenis van schoolboeken helder
krijgen, dan is aandacht voor subjecten noodzakelijk. Een ideologie heeft
subjecten nodig en zal die trachten te fixeren. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat taal subjecten vormt, die in staat zijn zichzelf te plaatsen temidden
en ten opzichte van andere subjecten, zichzelf te representeren, daarmee in
overeenstemming te handelen en wel zo dat het als logisch, vertrouwd of als
"eigen" overkomt. 2 In de analyse moeten we dus ook letten op het vanzelf-
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sprekende, op alles wat als normaal overkomt en wat bijdraagt aan een positief
"zelfbeeld". Stijl, argumentaties, de keuze van de thema's en motieven hebben
daarin hun aandeel. Hoe stijl en ideologie zich tot elkaar verhouden, brengen
Hodge en Kress zeer helder onder woorden in hun studie Social Semiotics
(1988). Subject-vorming staat daarin centraal.
1 'Style', 'accent' and 'grammar' all refer to the same broad semiotic phenomenon, the
metasign, whose function is to sustain difference and cohesion, and to declare the ideology ol a group.
2 Metasigns are sets of markers of social allegiance (solidarity, group identity and ideology)
which petmeate the majority ol texts.
3 These markers primarily refer to relations in the plane of semiosis (the production of
meaning) rather than the mimetic plane (what is referred to). They can therefore seem
arbitrary or meaningless, whereas they catty consistent ideological meanings which
become clearly evident by reference to the semiosic plane. (Hodge & Kress 1988:82)

Zoals we nog zullen zien staat de expliciete aandacht in de analyse voor
subjectiviteit haaks op de uitstraling van de deterministische vertogen. Eigenlijk beschouwen we de teksten in weerwil van hun positivistische imago.
Afwezig zijn mensen niet, hoe abstract of anoniem ze soms ook zijn. De betekenis van ras als sociaal subject laat zich ook in de aardrijkskundeboeken
vanuit meer invalshoeken analyseren. O m vat te krijgen op de constructie van
een raciaal vertoog is het zoals gezegd, nodig de interactie tussen sociale
subjecten te onderzoeken. Die interactie kunnen we thematisch analyseren,
door na te gaan wat over groepen mensen wordt geschreven en hoe ras hierin
functioneert. Krecke wees op de relatie tussen geografie en mens. Ik sprak in
dat verband over het zingevend subject, dat ik hier beschouw als de mensvisie
van waaruit de tekst tot stand komt. Tenslotte gaat het erom dat de inhoud
overtuigend op de lezers overkomt. Daarom richt deze analyse zich vooral ook
op de dialogische dimensie van de teksten en de rol van de leerling als subject.
Leerlingen krijgen via de schoolboeken beelden van de wereld voorgelegd,
waarin zij zichzelf kunnen plaatsen. Aan de inhoud kunnen zij beelden over
zichzelf" ontlenen. Daarom zal ik met name analyseren welke beelden zij tot
hun beschikking krijgen en met wie zij aangemoedigd worden zich te identificeren. Hoe worden zij aangesproken? Ofwel, welk beeld van de lezer brengt
de tekst tot stand?
Het raciale vertoog dat ik beschrijf is een eurocentrisch vertoog en
heeft identificaties nodig. De mensen die in de tekst vorm krijgen, bouwen
die identificatiemogelijkheden op tot een Europees, positief zelfbeeld. In het
eerste deel van de analyse laat ik me vooral leiden door het mens-motief, de
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(abstracte) mens die schrijft of spreekt, die leest en de mens die expliciet of
impliciet als actor of focalisator optreedt in de tekst. 3 Daarna analyseer ik in
samenhang de paragrafen over planten, dieren en mensen. Metaforen en de
thematische opbouw veroorzaken onder andere die samenhang. Deze functioneren ook in paragrafen die expliciet over mensen gaan en waarin de
nadruk ligt op het aanleren van onderscheidingen in de wereldbevolking. De
betekenis van de classificaties is het laatste onderwerp van de analyse.

3.2 Zelfbeeld
O m te demonstreren welke strategieën kunnen leiden tot een positief zelfbeeld, analyseer ik in deze paragraaf enkele fragmenten over Nederland uit
het leerboek van Bos. In de volgende paragraaf breid ik de analyse uit naar
Europa. Dit leerboek omvat naast natuurkundige aardrijkskunde ook staatkundige aardrijkskunde en behandelt zo, zij het heel beknopt, de totale stof
voor de hbs. We stellen ons op de positie van een lezer, een leerling, die zijn/
haar boek opent en zich al lezend van het begin tot het einde de leerstof eigen
maakt. Lezen we de diverse hoofdstukken in deze volgorde en als fragmenten
uit een betoog, dan kunnen we goed het proces van zelfverbeelding volgen en
de strategieën onder elkaar zetten. Door hier te spreken over strategieën lijkt
het alsof ik daarmee doel op bewuste, manipulerende, discursieve kenmerken.
Dat is niet zo. Ik heb de betekenis-effecten van de teksten op het oog. Ik kies
voor de term strategie om tegemoet te komen aan de leesbaarheid.
Zoals uit het citaat van Krecke bleek, is met het verschijnen van deze
boeken het geografisch determinisme van de achttiende eeuw nog nauwelijks
naar de achtergrond verdwenen. Deterministische denkbeelden komen ook
bij Bos terug en tonen zich in stijl, opbouw en argumentaties. Bos spreekt
echter niet zomaar over de invloed van de omgeving op de mens, maar specificeert in het voorbericht welk aspect van menszijn hij onder de loep neemt,
namelijk de mens en zijn ontwikkeling. Dat is het startpunt van de natuurkundige aardrijkskunde. Toch wacht hij niet met de koppeling tussen mens
en omgeving totdat dit onderdeel aan de orde komt. Hij verwerkt de algemene wetmatigheden van de natuurkundige aardrijkskunde al in het eerste
gedeelte van zijn boek, de staatkundige aardrijkskunde, waarin vooral topografie is opgenomen. Daarin onthult hij wat onder ontwikkeling moet
worden verstaan en hoe de relatie tussen mens en omgeving eruit ziet. Die
relatie blijkt niet zozeer verklarend als wel normerend te zijn. Beide thema's,
ontwikkeling en determinisme, spelen een bijzondere rol in de identificatiemogelijkheden van de lezers. Die mogelijkheden worden allereerst bepaald in
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de hoofdstukken over Nederland, over Europa en over "anderen". We volgen
de eigenschappen die de lezers zich mogen aanmeten en de procédés die
worden toegepast om de positieve kwaliteit ervan te handhaven.
Overeenkomstig het didactische principe om dichtbij huis te beginnen, met de zogenaamde herkenbare wereld, start het boek van Bos met
Nederland. Dan volgen de landen van Europa, daarna de andere werelddelen.
De thematische structuur van de natuurkundige aardrijkskunde is bij Bos ook
de basis van het staatkundige gedeelte. Na korte betogen over de ligging,
omtrek en grootte, de bodem en het klimaat van Nederland, komt "de mens"
ter sprake. Daarmee start de analyse.
Allereerst wordt onder het kopje "Afstamming en taal" het ras geduid:
Nederlanders zijn Germanen behorend tot het "Kaukasische" ras (10). 4 Ras
legt hier dus direct gewicht in de schaal en interfereert met nationaliteit.
Nederlander-zijn betekent deel uitmaken van een raciale groepering. De leerlingen weten dus al wat het ras van Nederlanders is, voordat zij aan het einde
van het boek kennismaken met het totale raciale overzicht. Dat zij op die
identiteit van Nederlander en dus ook van Caucasiër, worden aangesproken
("ons land"), blijkt indirect uit het volgende fragment dat deel uitmaakt van
een beschouwing van de diverse activiteiten in de landbouw. Dan blijkt na
opsomming hiervan, hoe dwingend de natuurlijke omstandigheden van
Nederland zijn. Die hebben een positieve uitwerking, dat wil zeggen op de
mensen en hun economische ontwikkeling. Hier is dat de binnenlandse
handel:
De waterrijkdom van ons land, het bezit van breede riviermonden, de ligging tusschen
andere mindere voor scheepvaart geschikte landen, de uitgestrekte overzeesche bezittingen,
moesten in Nederland een levendigen handel doen ontstaan. Daarbij kwamen nog de menigte
kanalen en \ verschil in voortbrengselen op het alluvium en het diluvium, die den binnenlandschen handel in de band werkten. (11) [mijn nadruk]

Enkele ideologische componenten van stijl zien we hier gedemonstreerd (zie
ook Fowler 1985; Fowler e.a. 1979; Hodge & Kress 1988).' Lexicale keuzes,
syntaxis, modaliteiten en de samenhang tussen de proposities bepalen hier
een geografisch-deterministisch vertoog, waarin ondanks de abstracte toonzetting een positie! zelfbeeld al vormt krijgt.
In dit citaat leggen "moesten doen ontstaan" en "werkten in de hand"
de onontkoombare relatie tussen omgeving en menselijk handelen vast,
hoewel de handelingen zelf niet geduid worden. Deze stijl veroorzaakt een
specifiek mensbeeld. Feitelijk zijn mensen geen actoren. Mensen voeren geen
handelingen uit, geven geen visie. Zij blijven op de achtergrond en zijn onder-
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geschikt aan de wetten van het geogtafisch detetminisme. Die wetten hebben
de regie in handen. Mensen, hun beslissingen, verlangens en geschiedenis,
zijn volledig in de greep van de gegeven omgeving. Die omstandigheden zijn
dwingend, maar worden in posirieve benamingen en adjectieven neergezet
(waterrijkdom, bezit, uitgestrekte bezittingen), evenals het gevolg daarvan, de
levendige handel. Die stralen af op de eigenaars. De geografie biedt hier dus
niet alleen verklaringen van huidige omstandigheden, maar evalueert die ook.
Opvallend is vervolgens dat alle vier de factoren uit de eerste zin als
natuurlijke eigendommen worden voorgesreld. Allereerst is daar de waterrijkdom, dan zijn er de brede riviermonden, vervolgens de ligging tussen andere
minder voor scheepvaart geschikte landen en tenslotte de uitgestrekte overzeese bezittingen. De eerste twee factoren zijn als bezittingen aangeduid (van
ons land, het bezit van). De aard van deze bezittingen lijkt niet anders dan die
van het laatste bezit, dat van de overzeese gebieden. Ook dit bezit is als van
nature gegeven. De geschiedenis daarachter en de daarmee verbonden menselijke handelingen worden in dir geval overgeslagen. Het proces van imperialisme en kolonialisme is dus samengenomen in een substantief: bezit. Maar
ook de kanalen, die in de tweede zin worden genoemd, ontberen menselijk
handelen. Ook zij lijken oorspronkelijk. Eerder werd de aanleg van kanalen
als volgr verklaard:

De vermeerderde afvoer van turf heeft vooral in Drente de tiitbreiding van het kanalennet
ook in de hoogere streken in de bandgewerkt.{S) [mijn nadruk]

Oorzaak of aanleiding en het gevolg kennen hier geen tussenkomst, tenzij we
"in de hand werken" letterlijk opvatten. De handelingsruimte is zeer beperkt.
In het vootlaatste citaat zijn indirect alleen de lezers en de (lees: abstracte)
spreker betrokken. We kunnen stellen dat elke tekst een ik/jij verhouding
uitdraagt. 6 Maar de bettekking tussen beide kan sterker of minder sterk
worden uitgedtukt door het gebruik van voornaamwoorden. De aanwezigheid van lezers is hier vastgelegd met het bezittelijk voornaamwoord "ons", bij
land. De positieve beelden van Nederland mogen de lezers zich toe-eigenen,
als een bezit, zodra zij zich op het standpunt stellen van het sprekend subject.
Zij kunnen op dit bezit vooralsnog trots zijn. Veel persoonlijker wordt de
benadering niet. Elders komt dit voornaamwoord ook voor, als "onze bodem"
(5), "bij ons" (9) of "ons klimaat" (10), en heeft ook daar een toe-eigenend
effect.
De lezers hebben verder houvast aan "men", hoewel dit voornaamwoord afstandelijket is. De betrokkenheid is misschien groter als in de tekst
"wij" wordt gebruikt. Als handelende, beschouwende actoren zijn mensen
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echter zo goed als afwezig. Die afwezigheid past bij een determistische visie.
Er zijn wel passages aan te wijzen waarin mensen handelingen uitvoeren,
maar hun "lijfelijke" aanwezigheid blijft minimaal:
Was deze ondiepe zee [de Waddenzee] vroeger land, op vele plaatsen heeft de mensch van de
aanslibbing der zee gebruik gemaakt om vruchtbare stukken lands in te polderen. (4);
Heeft de mensch de groote rivieren op vele plaatsen vergraven en tot kanalen gemaakt, niet
minder is dat gebeurd met de kleine rivieren. (8)

"De mens" treedt hier op als handelend subject en weet de toestand van
"gebrek" (in de eerste proposities) te verhelpen (de tweede proposities). De
opvoering van een handelende entiteit houdt de mogelijkheid van een keuze
nog open; de omgeving lijkt minder dwingend. "De mens" is hier echter wel
abstract en onpersoonlijk, met weinig mogelijkheden tot identificatie. De
menselijke tussenkomst heeft in ieder geval een positief effect gehad en voor
de leerlingen is het niet zo moeilijk zich deze mens voor te stellen als een
Nederlander. Maar de opvoering van "de mens" heeft hier ook een ander
effect en kan verwijzen naar een wezenskenmerk: het is eigen aan de mens als
soort om de omgeving op die manier te benutten. Aan die eis hebben de
Nederlanders weten te voldoen.
Van deze tekstuele procédés zien we er diverse terug in de paragraaf "'t Nederlandse volk", waarvan ik een groot deel in detail analyseer. De optimistische
toon wordt hierin voortgezet. Verder komt nu ook de identiteit van Nederlanders in beeld, maar blijven de persoonlijke voornaamwoorden "wij" en
"ons" weg. We zien hoe argumentaties, metaforen en lexicale keuzes meewerken aan een onbesproken verbeelding van Nederlanders, zij het voor een
gespecificeerd deel van hen. Het onderstaande fragment beslaat meer dan de
helft van de paragraaf. Ten behoeve van het overzicht heb ik de afzonderlijke
zinnen in het citaat genummerd en elke achtereenvolgende zin op een nieuwe
regel geplaatst:
[1] De Nederlander heeft zijn eigen land moeten scheppen; een moerassig, met wouden
bedekt, voortdurend door zout- en zoetwater bedreigd hoekje der aarde is door hem
bewoonbaar gemaakt niet alleen, maar veranderd in een welvarend land, dat tot ver over
zijne grenzen zijne macht heeft uitgebreid over eene oppervlakte, die wel 50maal de
oppervlakte van den eigen bodem beslaat.
[2] De strijd, dien de Nederlandet tegen de elementen en ook tegen menschenmacht had te
strijden, heeft hem werkzaamheid, ernst, godsdienstzin, moed, volharding, liefde voor
de vrijheid, geduld, kalmte en zin voor 't practische geschonken.
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[3] Maar alle deugd kan ondeugd worden bij overdrijving; de kalmte ontaardt soms in
phlegma, de zin voor 't practische helt wel eens over tot het prozaïsche.
[4] 't Onvriendelijke klimaat heeft den Nederlander huiselijk gemaakt.
(5] De in 't buitenland algemeen bekende zindelijkheid heeft hij zonder twijfel te danken
aan den overvloed van slijk en water, die tot voortdurend schrobben, schuren en
wasschen drongen.
[6] Misschien heeft de vochtige koude meegewerkt om den smaak voor sterke dranken te
ontwikkelen.
[7] Ofschoon de lagere klassen vrij ruw zijn. moet toch worden erkend, dat Nederland
behoort tot de meest ontwikkelde landen der aarde. (13)

In deze paragraaf is de mens niet meer abstract, wel anoniem. "Hij" blijft
evenwel op afstand. Het gaat om "de" Nederlander, als een unieke persoonlijkheid; het bepaalde lidwoord "de" suggereert dat we kennis maken met
"zijn" wezen. Dat Nederlanders hun eigen land veranderden, was dan wel
noodgedwongen, hun daden dwingen respect af. Wouden zijn hier, net als de
moerassige gronden, bewoonbaar gemaakt. Die wouden kunnen we ook als
metafoor opvatten van onderontwikkeling of wildheid, de tegenhanger van
beschaving (Corbey 1989: Nederveen Pieterse 1990:31). Aan deze staat van
wildheid hebben de Nederlanders zich ontworsteld. De volgende stap is nog
bewonderingswaardiger: Nederland is uit het bedreigde hoekje der aarde
getreden en heeft als welvarend land zijn macht uitgebreid. Uit de formulering van deze feiten spreekt enthousiasme: de macht is uitgebreid tot "ver over
zijne grenzen", over een oppervlakte "wel" vijftig maal zo groot als Nederland.
Bewoonbaarheid, welvaart en machtsuitbreiding, drie fasen uit de Nederlandse historie, worden direct verbonden met oorspronkelijk toch wel treurige eigenschappen van het land. Die vroegen om handelen. We zien hier een
vergelijkbaar mechanisme in werking treden als hiervoor: de betekenis van
deze fasen wordt van gelijke orde, doordat ze in één adem zijn genoemd. Ook
de fase van gebiedsuitbreiding lijkt voort te komen uit omstandigheden die
vroegen om ingrijpen. Het is althans voor te stellen dat de lezers die verbinding zullen leggen, nu de tekst daarvoor geen andere achtergrond vermeldt,
een effect dat we zouden kunnen vergelijken met het zogenaamde halo-effect,
een begrip uit de sociale psychologie. De gebiedsuitbreiding is van een heel
andere orde, omdat die een keerzijde kende: de machtsuitbreiding van Nederland betekende voor de mensen in de bezette gebieden verlies van mensen en
cultuur en een ondergeschikte status. Deze eenzijdige voorstelling van kolonialisme heeft betekenis in constructies van een superioriteitsvertoog.
Omissie van kanttekeningen, van visies van overheersten, of verdraaiing van
feiten dragen bij aan "face-keeping" en houden "eigen" lezers positieve voor-
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stellingen voor waaraan zij zich kunnen spiegelen. In deze passage biedt de
gelijkschakeling die mogelijkheid. Ook de koloniale Nederlandse geschiedenis is geheel gedicteerd door de oorspronkelijk geografische omstandigheden
en is op die grond volkomen gerechtvaardigd. Een ethische vraag is overbodig.
In zin [2] wordt het proces van verandering gedefinieerd in de typisch
Darwiniaanse metafoor van strijd: organismen dienen een strijd te voeren
tegen andere soorten. Zij zijn daaraan overgeleverd. Die strijd leidt tot ondergang of verbetering. De noodzaak tot die strijd is hier letterlijk verwoord als
een strijd die de Nederlander "had" te strijden. Er wordt geen verschil tot
uitdrukking gebracht tussen de positie van de antagonisten in de strijd, de
"elementen" en de "mensenmacht". Beide zijn abstract. De strijd en de gevolgen ervan zijn eveneens van dezelfde orde. Met twee zinnen wordt de basis
van het kolonisatie-vertoog vastgelegd. In dat vettoog zijn mensen eigenlijk
afwezig. De actoren gedragen zich als marionetten, bediend door natuurkrachten. Het object van de strijd is slechts een mensenmacht, een term die
enerzijds het succes van de strijd en anderzijds het rechtvaardige karakter
ervan nog eens lijkt te onderstrepen. Er moest een macht bevochten worden,
zoals ook het water. In het begrip "mensenmacht" valt de focus op macht, de
mensen als subjecten zijn bijvoegsel. Die macht nu is de aanleiding tot de
strijd. "Mensenmacht" is met andere woorden in staat de protagonisten en
antagonisten van plaats te laten vetwisselen, wat als retorisch effect heeft dat
de actie (kolonisatie) niet op eigen initiatief werd uitgevoerd, maar als
reactie. Daarin ligt de legitimatie. In de tekst blijft de aandacht op "de Nederlander" gericht. En in overeenstemming met het Darwiniaans vertoog over
strijd, verbetering versus uitroeiing, volgt een opsomming van een negental
deugden als de verdiensten van de strijd. Die mogen de lezers zich toeëigenen.
Na de euforie neemt de schrijver in zin [3] wat gas terug. Hij waarschuwt voor de ondeugden die door overdrijving kunnen ontstaan. Toch
hoeft niemand zich hier echt aangesproken te voelen. De kanttekening is
slechts een algemene en onpersoonlijke stelling. Daarna pakt de tekst in [4],
[5] en [6] de draad weer op en volgen nog drie relaties tussen omgeving en
gedrag. Deze zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien als we hierboven
hebben gezien: negatieve omstandigheden worden omgezet in positieve en
ook hier dulden de absolute bewoordingen geen tegenspraak: het onvriendelijk klimaat leidt tot huiselijkheid, op de overvloed van slijk en water volgt
zindelijkheid. De personificatie van "onvriendelijk klimaat" past geheel bij de
positivistische stijl van het natuur-vertoog: een menselijke ervaring wordt
geprojecteerd.
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De derde eigenschap in [6] is in dit verband vreemd. 8 Het is bijna
ondenkbaar dat de smaak voor sterke drank als een positieve eigenschap moet
worden geïnterpreteerd. Zowel "smaak" als "ontwikkelen" hebben een positieve connotatie. Het is een eufemistische beschrijving van een neiging tot
alcoholisme. Door het eufemisme blijft de analogie met de voorafgaande twee
eigenschappen gehandhaafd. Er onrstaat pas een tegenstelling als de lezer
bereid is door de beeldspraak heen, de smaak voor sterke drank als een
negatieve kwalificatie van Nederlanders te zien. Vooralsnog is de tekst hier
vergoelijkend, niet alleen door de lexicale keuze, maar ook door de bereidheid
de mogelijkheid van externe verklaringen open te houden. Omstandigheden,
niet een "persoonlijk" tekort, zijn verantwoordelijk. Gezichtsverlies wordt
niet geleden.
De laatste zin is te lezen als de conclusie: de relatie die Nederlanders
zijn aangegaan met hun omgeving resulteerde in ontwikkeling. In eerdere
paragrafen werd al duidelijk dat ontwikkeling met name betrekking had op
handel en beheersing van natuurlijke omstandigheden. Nu zijn daar persoonlijke eigenschappen aan toegevoegd, voorgesteld als kenmerken van de nationale identiteit. Maar de wetmatige relatie tussen omgeving en status verdient
een beperking. Uitgesloten zijn de zogenoemde lagere klassen. Voor de
geschetste relatie zijn zij niet ontvankelijk. Met deze laatste zin wordt op de
valreep - en in een bijzin - vastgesteld wie zich eigenlijk met "De Nederlander" kunnen identificeren. Duidelijk was al dat op vrouwen geen appèl wordt
gedaan, tenminste als zij de mannelijke persoonlijke voornaamwoorden naar
de letter interpreteren. Nu wordt daar een klasse aan toegevoegd: het wezen
van de Nederlander is derhalve een man, uit de midden- of hogere klasse.
De uitgangspositie van de lezers is vastgesteld naar ras, nationaliteit, klasse en
sekse. De andere paragrafen verzorgen de aanvullingen.
Vanaf de elfde eeuw is land veroverd op de zee, eerst aan de kust, daarna meer
in het binnenland. Nederland is vervolgens blijven veranderen, ook in de
negentiende eeuw. Daarvan beschrijft het schoolboek enkele aspecten. Elke
zin die ik hierboven heb geciteerd, weerspiegelt zelf, vaak ook synractisch, een
facet van die ontwikkeling: de verhouding tussen subject en predikaat is die
van een gegeven situatie naar een (positieve) verandering. Maken, scheppen,
strijden en ontwikkelen zijn veel voorkomende werkwoorden die dit beeld
van voortgaande gunstige verandering ondersteunen. Uit de formuleringen
spreekt optimisme en modale keuzes versterken de suggestie dat Nederlanders
precies dat deden waar de omgeving om vroeg. Hun handelingen zijn positief.
Mogelijke discutabele onderwerpen of acties worden ontdaan van een subjectieve dimensie doordat ze in analogie met neutrale thema's worden gepresen-
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teerd. De roepassing van "tijd" is tenslotte opvallend: uit de beschouwing van
de ontwikkeling van Nederland spreekt de suggestie dat er sprake is geweest
van een permanente lineaire ontwikkeling, terwijl "vroeger" niet begrensd
wordt. Die voorstelling van de geschiedenis kunnen de lezers zich eigen
maken, als behorend tot hun eigen verleden. De identificatiemogelijkheden
voor Nederlandse, blanke, leerlingen zijn veelbelovend. Nu volgt een verruiming van die mogelijkheden in de beschrijving van Europa.

3.3 Europa, werelddeel niet een missie
Het ontwikkelingsparadigma wordt bij Bos in het hoofdstuk over Europa
nader uiteengezet. Volgen we de beschrijving van de bevolking in Europa dan
komen we dezelfde thema's regen als in de beschrijving van Nederland. Allereerst worden het ras en de te onderscheiden families bepaald, dan volgen
middelen van bestaan of ontwikkeling:
Bijna de gehecle bevolking van Europa heeft vaste woonplaatsen, waarmede gepaard kan
gaan een rustig uitoefenen van landbouw, veeteelt, handel, nijverheid en mijnwezen en eene
geregelde en vruchtbare beoefening van kunsten en wetenschappen. Europa is dan ook een
ontwikkeld werelddeel, dat de beschaving niet alleen in eigen boezem, maar ook in andere
werelddeelen zoekt aan te kweeken. (Bos 1876:32)

Tussen de twee zinnen in dit fragment bestaat een causaal verband. De
middelen van besraan, opgesomd in de eerste zin, blijken de argumenten of
eigenlijk de voorwaarden te zijn voor de stelling in de tweede zin, dat Europa
("dan ook") een ontwikkeld werelddeel is. De eerste voorwaarde voor ontwikkeling is een vaste woonplaats. Vast, rustig, geregeld en vruchtbaar zijn de
adjectieven die de daarop volgende kwaliteiten begeleiden. Na mijnwezen
wordt de opsomming even onderbroken, met nogmaals het voegwoord "en",
alsof wordt aangegeven dat de volgende kwaliteit van iets andere orde is en er
echt boven staat. Een geregelde en vruchtbare beoefening van kunst en wetenschap sluit dus de rij. Zijn de eerste eigenschappen voorwaardenscheppend en
horen ze als zodanig bij elkaar? Daar lijkt het wel op. Waarschijnlijk
herschrijft Bos hier de stadia van vooruitgang die algemeen aangehangen
worden. Kunst en wetenschap staan aan top. Alle stadia zijn in Europa aan te
wijzen. Dit is het Europa, het grondgebied van de lezers. Deze opbouw sraat
bijvoorbeeld ook in het iets oudere schoolboek van Pütz. 9 De kunst en wetenschap zijn het hoogste goed dat een beschaving kan bereiken, het zijn de
iconen van beschaving;. Dit idee komt niet alleen in de schoolboeken tot
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uiting, maar is wijder verspreid en ouder. 10 Beschaving wordt in de tweede
helft van de achttiende eeuw aan Europa gekoppeld en wordt hier zelfs een
synoniem van (Den Boer 1997:83-93)." In de negentiende eeuw hoort
beschaving in het algemeen bij Europa.
In het citaat over Nederland zagen we ook een koppeling tussen
natuur, ontwikkeling en kolonialisme. Daar heette het dat Nederland een
welvarend land was dat zijn macht had uitgebreid. In het laatste citaat is gekozen voor eenzelfde verbinding;, in iets andere bewoordingen. Ontwikkeling
wordt nu gelijkgeschakeld met beschaving. Na de voorwaarde en definitie van
ontwikkeling komt het gevolg aan de orde: kolonialisme. Maar kolonialisme
als begrip of concept komt niet of zelden voor. Er is gekozen voor andere
termen, die niet duiden op een machtsuitbreiding. De betrekking tot andere
werelddelen moet begrepen worden als een missie om elders beschaving aan te
kweken. "Kweken" wijst op een actief en eenzijdig streven. Dit streven is niet
helemaal ingegeven door omgeving en ontwikkelingsstatus. Met "zoeken" is
toch een keuze gemaakt, een nobele keuze. Daarmee is de positie van Europa
ten opzichte van andere werelddelen vastgesteld: Europa doet een handreiking en handelt als ware het een missie. Die rol bevestigt de eigen ontwikkelingstatus en superioriteit. Het proces is in beweging ("zoekt"), het resultaat
is nog niet bekend. Deze "vertekening" of verwerking van imperialisme sluit
elke kritiek op voorhand uit en zal eerder toegejuicht worden.
Vergelijken we deze passage met die in de andere boeken, dan zien we
een vergelijkbare beschrijving van de verhouding van Europa tot andere
werelddelen. Zo legt ook Schuiling expliciet een verband tussen ontwikkeling
en kolonialisme. In het deel over Europa kent hij op grond van natuurlijke
omstandigheden een superieure positie aan Europa toe. Die positie definieert
de verhouding tot de rest van de wereld, wat aan het einde van dit deel als een
conclusie is opgenomen:
Europa is de hoofdzetel der beschavingen oefent daardoor op de overige werelddeelen een
grooten invloed uit. Het heeft dit vooral te danken aan de gunstige natuurlijke omstandigheden, welke we even wat nader moeten bezien. (Schuiling 1896 deel 2:148)

Voor ook wij deze natuurlijke omstandigheden nader bekijken, wil ik even
stilstaan bij de beeldspraak "hoofdzetel det beschaving" en deze relateren aan
de frappante beeldspraak uit het vorige fragment "zoekt beschaving niet
alleen in eigen boezem aan te kweken". Europa als hoofdzetel der beschaving
verwijst naar een troon, waarop "beschaving" zetelt en neerkijkt over "anderen", terwijl in de tweede beeldspraak "boezem" het beeld oproept van een
moeder en voedster. Beide geven aan Europa een menselijke voorstelling.
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Samen lijken ze fragmenten te vertegenwoordigen uit een oudere iconografie
van Europa (Den Boer 1997:68-82). Uit de zestiende eeuw zijn allegorische
afbeeldingen bekend van continenten, met vaste attributen en zinnebeelden.
Europa wordt daarbij veelvuldig verbeeld als vrouw, als koningin met kroon en
scepter. Soms is haar gedaante geprojecteerd op de wereldkaart, maar de betekenis ervan is helder: zij staat voor het Europa dat zijn heerschappij over de
wereld zal uitbreiden. Bovenstaande citaten, die de positie van Europa uiteenzetten, lijken in combinatie, metonymisch naar die beelden te verwijzen.
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Bron: Sebastian Münster,
Cosmographia Universaiis ( 1 58S)
[Den Boer 1997;75]

We vervolgen de tekst bij Schuiling over Europa. Na de plaatsing van Europa
tegenover de rest van de wereld wordt puntsgewijs een overzicht gegeven van
de kwaliteiten die Europa dankzij de natuurlijke omstandigheden heeftontwikkeld. "De mens" is de spil van de omgeving die "hem" ten dienste moet
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staan. Bodem en klimaat maakten landbouw mogelijk. Dankzij de landbouw
hebben bijna alle Europeanen een vaste woonplaats en normaal gesproken
wonen ze in "goed geordende staten". Deze kwaliteit ontbrak in Bos, maar
verder worden hier dezelfde verworvenheden opgesomd, waaraan een vergelijkbaar natuurlijk proces ten grondslag ligt: "Door de groote dichtheid der
bevolking ontstond op natuurlijke wijze verdeeling van arbeid, en zoo
ontwikkelden zich naast den landbouw mijnbouw, industrie en handel"
(Schuiling 1896:149). De aanwezigheid van grondstoffen maakt fabrieksindustrie en wereldhandel mogelijk. Handel ontstaat uit een goede kustontwikkeling en binnenlands verkeer. Handel en industrie zijn op hun beurt weer
voor een groot deel te danken aan koloniën. Kunst en wetenschap ontstonden
door "de arbeid voor de materiële welvaart" en die gingen "van de Middellandsche Zee noordwaarts en vestigden zich vooral onder de Germanen"
(150). Dan eindigt het boek - en dit einde is vergelijkbaar met dat bij Bos als
hij de ontwikkeling van Nederland uiteenzet - met deze slotzin: "Thans zijn
de Europeanen en de kolonisten uit Europa de leermeesters der aarde geworden" (Schuiling 1896:150). Met die identiteit is de positie van de andere
werelddelen bepaald. Daar, buiten Europa, bevinden zich de leerlingen.
Europa is de meester. Met dat beeld in gedachten zullen de lezers het nieuwe
deel openen en kennisnemen van de andere werelddelen. De positie van
Europa als leermeester is gerechtvaardigd door het voorafgaand historische
proces, in gang gezet door de natuur. Zoals we nog meermalen zullen zien,
heelt die paternalistische positie belangrijke consequenties voor de beschrijving van gebiedsdelen buiten Europa. De superieure positie van Europa is
onmiskenbaar.

Voordat ik uit Bos enkele passages over Europa in relatie tot andere gebiedsdelen analyseer, moet opgemerkt dat het beeld van Europa iets genuanceerder
is. O p de positieve beschrijving van Europeanen valt toch wel wat af te dingen
wat blijkt uit de karakterschetsen van de onderscheiden volkeren. Duitsers
worden zeer positief gekarakteriseerd, maar Ieren, Spanjaarden en Italianen
bijvoorbeeld komen er niet al te best vanaf. Ieren zouden een geringe volksontwikkeling hebben, Spanjaarden zijn in eigen ogen altijd edelman en Italianen munten niet uit door werkzaamheid (77,81,84). Landen in
Noordwest-Europa echter worden in het algemeen zeer gewaardeerd. Bovendien moet een enkele maal de roem van Europa gedeeld worden met andere
gebiedsdelen, bijvoorbeeld bij de ontwikkelingvan het toenmalige Insulinde:
Ofschoon hec onder deze volken, vooral op Java, niet geheel aan voorbeelden van hoogere
ontwikkeling en zucht naar kennis ontbreekt, moet toch worden erkend, dat de Maleische
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stam de meeste elementen van beschaving van Hindoes, Arabieren en Europeanen heeft
ontvangen. (Bos 1876:104)

Hindoes en Arabieren vervullen dezelfde rol als Europeanen. 12 Het woord
"stam" overigens, dat tegenwoordig ook de connotatie heeft van primitiviteit,
wordt bij Bos niet exclusief gebruikt voor volkeren buiten Europa. "Stam"
verwijst ook naar Europese volkeren en ook het woord "opperhoofd", dat we
tot eenzelfde semantisch veld of eenzelfde vertoog kunnen rekenen, komt
binnen de context van Europa voor (zie Bos 1876:48).
Toch, deze uitzonderingen daargelaten, zijn inboorlingen barbaars en
wild, termen die tot nu toe exclusief betrekking hebben op gebieden buiten
Europa en die vormen een absoluut contrast met dit centrum. De status van
barbaarsheid of wildheid is de status van tekort en verleden tijd, die opgeheven kan worden, alweer door Europese invloed:
De inboorlingen waren vroeger barbaarsch en wild; maar de pogingen van koning Kamehameha (1789-1819) en zijne opvolgers, om Europeesche gewoonten in te voeren, zijn met
gunstigen uitslag bekroond geworden. Tegenwoordig wordt de Christelijke godsdienst algemeen beleden. (Bos 1876:135)

Eigenlijk zou de relatie tussen deze twee zinnen met een dubbele punt moeten
worden aangeduid en waarschijnlijk zullen de lezers die verbinding maken:
mensen zijn geneigd logische, oorzakelijke verbanden te leggen tussen twee
opeenvolgende waarnemingen. Het beleiden van de christelijke godsdienst is
het gevolg van de Europese invloed, en het bewijs dat barbaarsheid en wildheid tot de verleden tijd behoren. Christendom en Europese gewoonten zijn
de tegenhangers van wildheid en barbaarsheid. De Europese identiteit berust
vaak op christendom en beschaving.1'1 Ook in discussies over kerstening van
de koloniën in de west, zoals Oostindie nog recent heeft beschreven, blijkt
hoe sterk christendom en beschaving als eenheid werd verbeeld (Oostindie
1998).
Het is duidelijk: de relatie van Europa tot andere werelddelen is de
relatie van brenger of begunstiger tot ontvanger of begunstigde. Het contrast
is groot. Dit absolute beeld dringt zich ongehinderd aan de lezers op. De tekst
sluit elke mogelijkheid tot kritische reflectie uit. O p de eerste plaats voorziet
het deterministische en lineaire vertoog hierin. Kolonialisme kan worden
voorgesteld als een verschijnsel dat onafwendbaar en logisch volgt op een
stadium van ontwikkeling, als een laatste fase in de evolutie. Menselijke
tussenkomst, en dus ook enige politieke verantwoordelijkheid, spelen nauwelijks een rol. Negatieve evaluaties blijft de tekst voor door ethisch bezwarende
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situaties en handelingen in positieve termen of eufemismen te verwootden of
door deze in analogie te plaatsen met kenmerken of handelingen die geen
bezwaren kennen, als een logische, volgende en voorlopig laatste fase. O p de
tweede plaats is kritische reflectie uitgesloten doordat een typisch economisch
en imperialistisch streven als ideologie onherkenbaar is gemaakt, nu dit streven als universeel, c.q. als natuurlijk of menselijk wordt voorgesteld. Dit
ideaal overstemt elke bezwarend geluid en dit gaat ver. Zo wordt slavernij een
economische noodzaak, de afschaffing is daarom zelfs ongewenst:
Aan den tabak hoofdzakelijk hebben deze [de Verenigde Staten] hunne Engelsche bevolking
te danken. De suikerriet-plantages droegen niet weinig tot bevotdering van den slavenhandel
bij. Waar de Negers nu vrij zijn, is de opbrengst van suiker sterk afgenomen, en om in het
gebrek aan arbeiders te voorzien, is men Chineesche en Indische koeli's gaan invoeren. (Bos
1876:176)

De relatie tussen tabak en de groei van de Engelse bevolking wordt in even
positieve bewoordingen aangeduid als de relatie tussen suikerrietplantages en
de groei van de slavenhandel. De twee zinnen hebben een vergelijkbare parallelle structuur: zoals de tabak leidde tot de aanwas van de Engelse bevolking,
zo leidden suikerrietplantages tot de slavenhandel. De resultaten lijken van
gelijke orde. De "verhalen" achtet de tabak en achter de suikerrietplantages
komen echter niet naar voren. Bezien we de eerste propositie in de daarop
volgende zin, dan kunnen we daaruit slechts concluderen dat de afschaffing
van slavernij allerminst positief was. De economische betekenis staat centraal
en ook voor de afschaffing van de slavernij is een oplossing gevonden door het
te werk stellen van Chinese en Indische arbeiders. Zij worden "ingevoerd", als
ging het om handelswaar. Wie hiervoor verantwoordelijk waren, is door het
gebruik van "men" vaag gehouden.
Deze coulante houding ten aanzien van slavernij zagen we niet zo ruim
vertegenwoordigd onder wetenschappers die ik in het vorige hoofdstuk ter
sprake bracht, hoewel hun bezwaren zich toch wel met name richtten op de
slavenhandel. In Nederland overigens zou afschaffing van slavernij toentertijd
helemaal geen wezenlijk punt van discussie zijn. Volgens Oostindie (1998)
hield men zich hier gewoon niet zo nadrukkelijk mee bezig. Daarmee lijkt de
opmerking van Bos in overeenstemming. Diverse stilistische procédés (lexicale keuzes, "verzwegen" argumentaties, agens deletie), we zagen het hiervoor
steeds, bieden leerlingen geen enkele gelegenheid om een kanttekening te
plaatsen bij de overheersend optimistische, economische visie. Deze strategieën leiden tot wat Brantlinger, in navolging van Barthes, aanduidt als een
"depoliticized speech": "discourse which treats its subject as universally accep-
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ted, scientifically established, and therefore no longer open to criticism by
political or theoretical opposition" (Brantlinger 1986:187). Dat geldt voor de
hierboven geciteerde passages waarin mogelijk bezwarende handelingen en
politieke keuzes zodanig worden beschreven, of eigenlijk worden weggeschreven door toepassing van speciale stijlmiddelen, dat een alternatieve visie
hierop eigenlijk onmogelijk wordt. De voorstelling van Nederland, van
Europa en van de Europese expansiepolitiek is daardoor heel opportunistisch.
Gesuggereerd wordt dat contact met Europa een verbetering betekent. Een
term als kolonialisme valt hier ook niet, wat sterk doet denken aan een van de
conclusies die Maingeneau trok naar aanleiding van analyses van diverse
Franse schoolboeken van rond de eeuwwisseling: er bestond geen koloniaal
vertoog, dat vertoog was hooguit verpakt (Maingeneau 1979). Commentaar
is dus uitgesloten. Ik kom daar straks nog op terug.
In de citaten hierboven is de ontmoeting van Europa met een ander
werelddeel nog tamelijk concreet. Als lezer weten we dat Europeanen naar
andere werelddelen trokken en daar hun invloed trachtten uit te oefenen.
Steeds is in de schoolboeken een Europees perspectief in de voorstelling van
andere werelddelen aanwezig. Uiteindelijk is elke beschrijving van een ander
werelddeel een beschrijving van een contact met (een gepersonifieerd)
Europa. Het is bijna onmogelijk om als lezer buiten dit perspectief de wereld
waar te nemen. Onwikkeling en een imperialistisch streven bieden de agendapunten. Met het oog op die belangen bekijken de leerlingen de wereld. Dat
zien we bijvoorbeeld in onderstaande beschrijving van Australië. Het thema
van dit fragment is de leefbaarheid van het binnenland.
Het binnenland bestaat grootendeels uit laagvlakten, die tot de vreeselijkste woestijnen
behooren, welke men op aarde kent. De bodem bevat veel zout en is dikwijls bedekt met
dichtestruiken. Bronnen ontbreken geheel. [...] Voor landbouw zijn de meeste streken geheel
ongeschikt: hoogstens langs de rivieren kan veeteelt worden uitgeoefend. Zelts de inboorlingen, die op zeer lagen trap staan en zich met weinig vergenoegen, kunnen op verscheiden
plaatsen in deze vlakten niet leven. Daarbij komt nog, dat de rivieren, die van de randgebergten afkomen en door de laagvlakte stroomen, /eer onvolkomen ontwikkeld zijn. (Bos
1876:132)

De leefbaarheid van het binnenland wordt bepaald na afweging van verschillende factoren. Allereerst wordt de oorspronkelijke staat van het land
beschreven. Daartoe behoren de "vreselijkste woestijnen". Een vergelijkbare
stijlfiguur zagen we eerder bij "een onvriendelijk klimaat", het Nederlandse
klimaat. Weinigen zullen deze karakterisering tegenspreken, maar de beeldspraak op zich is interessant, omdat ook die het mogelijk maakt de subjectivi-
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teit minimaal te houden. De subjectieve ervaring van klimaat en woestijn is
verplaatst, geprojecteerd op het object van de ervaring en daarvan een definitieve eigenschap geworden.
Na de beschrijving van de laagvlakten komt de mogelijkheid van landbouw aan de orde, dan de relatie van de "inboorlingen" tot de omgeving en
tenslotte de staat van de rivieren. In de eerste proposities echter, die de kwaliteit van het land beschrijven, ligt het verlangen om te ontginnen eigenlijk al
besloten. De karakterisering van het land, de keuze van de aandachtsgebieden, loopt hierop vooruit. Duidelijk is dat de hoedanigheid pessimistisch
stemt. Toch weet de goede lezer al dat het erom gaat te bepalen in hoeverre
Australië, aangeduid als Nieuw-Holland, geschikt is voor landbouw (De
aanduiding "Nieuw-Holland", als uitbreiding van Holland, lijkt dit
toekomstperspectief te steunen). Gaan we een klein stukje terug in de tekst,
dan zien we dat het binnenland van Nieuw-Holland als zodanig betekenis
heeft en zal krijgen:
Het binnenlandvan

Nieuw-Holland is slechts ten deele bekend. De ontdekkingsreizen, die

ondernomen zijn of nog worden om nieuwe weidelanden te vinden of met een zuiver wetenschappelijk doel, gaan metgroote moeilijkheden gepaard. (131)

Zo luidt de introductie. Die geeft het leeskader aan. De beschouwing van
Australië is dus wel degelijk toekomstgericht. Dat zien we direct daarop al in
de beschrijving van de hoogvlakten en in de mededeling dat de rivierdalen in
de gebergten meestal vruchtbaar zijn. Deze alinea sluit af met een inschatting
van de landbouwmogelijkheden: "Het bouwland is in N.-Holland ongeveer
verspreid als de oazen in eene woestijn; bijna nergens vindt men groote uitgestrektheden, die voor den landbouw geschikt zijn" (132). Als direct daarna
het binnenland wordr beschreven, weten de leerlingen dus al dat het erom
gaat vast te stellen in hoeverre daar landbouw mogelijk zal zijn. De beschrijving van het binnenland stemt dan weinig hoopvol: alleen veeteelt is
eventueel mogelijk langs de rivieren.
De beschrijving van de inwoners van Australië - zij worden maar heel
even genoemd - illustreert niet alleen de erbarmelijke omstandigheden, ze
representeert ook de relatie met Europeanen. Die betekenissen ontstaan niet
zozeer in de beschrijving zelf, maar meer nog door de plaatsing en door
contrastwerking. De "inboorlingen" staan temidden van de beschrijving van
de geografische omstandigheden. Zij zijn object, geen subject van beschrijving. De tekst over Australië kan gelezen worden als een verwerking van de
ontmoeting van Europa, als imperialistisch subject en het "lege land", een
terra nullius. De rol van focalisatie in relatie tot macht komt in een later
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hoofdstuk aan de orde. Wel kunnen we hier vaststellen dat dit perspectief een
scheiding veroorzaakt tussen het subject van waarneming en "inboorlingen"
als object. Het gebruik van "Zelfs" impliceert de aanwezigheid van een ander,
machtiger subject, iemand van buiten Australië, een Europees subject. Is deze
ongelijkheid impliciet in de tekst te lezen, deze wordt vervolgens expliciet
gemotiveerd met de toekenning van een lage status aan (naamloze) "inboorlingen". De lage status van de "inboorlingen" bestaat eruit dat zij op "lage
trap" staan en "zich met weinig vergenoegen". Of de tweede propositie een
toelichting is van de eerste, is niet duidelijk. De traditionele metafoor van de
trap drukt een hiërarchische ordening van volkeren en rassen uit. De "trap"
houdt op het oog de mogelijkheid tot verbetering in. Maar of een hogere trap
voor Australiërs is weggelegd, valt te betwijfelen. Zij zijn niet betrokken in de
afweging van de mogelijkheden van landbouw en veeteelt. De twijfel ontstaat
vooral door de tweede karakterisering van Australiërs: "die zich met weinig
vergenoegen". Deze karakterisering - hoe makkelijk niet gebruikt om achterstelling te legitimeren - werd ook door wetenschappers verwoord. Australiërs
lijken niet alleen symbool te staan voor de geringe ontwikkeling (en mogelijkheden daartoe) van hun land, ze brengen ook een verschil tot stand met de
impliciet aanwezige Europeanen. Dat verschil wordt gedefinieerd aan de
hand van de kwalificaties meer en minder of hoger en lager. Zij bestaan als
gradatie ten opzichte van Europeanen en bevestigen hun superieure positie:
de karakterisering van "de ander" roept het beeld van "het eigene" op.
Nog een laatste opmerking over de relatie tussen natuur en mens, die
in dit fragment naar voren komt. De bewoners zijn geplaatst in de beschrijvingvan het land, alsof aan de omgeving de mensen zijn af te lezen. De verwevenheid van mensen met de omgeving lijkt hier bovendien lexicaal verwoord
te zijn in de laatste zin: de rivieren zijn zeer onvolkomen ontwikkeld. Een
evolutionistisch vocabulaire kan dus toegepast worden op fysisch-geografische factoren. Zoals we nog zullen zien, beschrijft dit vocabulaire ook de planten- en dierenwereld, wat resulteert in een normaliserend effect: menselijke
soorten zijn van dezelfde wetmatigheden afhankelijk als andere organismen.
We kunnen hierin een intertekstuele strategie herkennen om de minderwaardigheid van de Australiërs tot uitdrukking te brengen: zij onderscheiden zich
nauwelijks van de natuur. Daar stijgen zij niet boven uit en zij zijn met de
natuur beschikbaar aan de nieuwkomets.
Europa heeft het predikaat van ontwikkeld werelddeel verworven.
Natuurlijke omstandigheden hebben daartoe de aanzet gegeven. Toch wondt
in sommige passages over de invloed van klimaat duidelijk dat ontwikkeling
niet alleen geogtafisch voorbestemd is: klimaat en andere geografische
omstandigheden zullen niet op iedereen in gelijke mate inwerken. Ook
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daarin ligt vervolgens een legitimatie voor Europese tussenkomst.
Eerder hebben we gezien dat natuurlijke geografische omstandigheden de basis legden voor wat hier wordt genoemd de ontwikkeling van
Europa. De ontwikkeling zelf en vervolgens, vanuit dit centrum tredend, de
relatie tussen kolonisator en gekoloniseerde, werden voorgesteld als resultaten
van een natuurlijk verlopend proces. Deze vaststelling impliceert eigenlijk een
principiële gelijkwaardigheid van mensen: mensen zijn gelijk als de omstandigheden gelijk zijn. De omstandigheden zijn echtet ongelijk. Europese
inmenging elders zou die verschillen opheffen.
De suggestie van gelijkwaardigheid op grond van een deterministisch
uitgangspunt vindt in deze tekst over Australië allang geen steun meer. Nog
afgezien van de status die aan Australiërs wordt toegekend, heeft Europese
inmenging zich tekstueel voortgezet. Die bijna onherkenbare inmenging
maakt een gelijkwaardige verbeelding van mensen onmogelijk. De inzet van
de beschrijving van Australië is een imperialistisch ideaal, ook al wordt dat
ideaal als zodanig niet verwoord. Juist dit verzwijgen onderstreept zoals
gezegd de machtspositie en maakt het moeilijk om hiervan als lezer kritisch
afstand te nemen. Australië is geheel ingekaderd in het ontwikkelingsvertoog
van Europa. Die inkadering moeten we letterlijk, ruimtelijk, zien: Europese
economische belangen vormen de start en de afsluiting van de paragraaf. Nog
voordat wordt aangegeven wie welke delen van Australië in bezit heeft, is
onmiskenbaar dat alle hoop op Europa is gevestigd:
De planten- en de dierenwereld hebben zeer veel eigenaardigs. Vormen die elders geheel of
gedeeltelijk zijn uitgestorven, komen in Nieuw-Holland voor: buidcldicren (o.a. de kangeroes) het vogelbekdier en de emeu. Grasetende zoogdieren, die wij als huisdieren gebruiken,
ontbraken bij de komst der Europeanen bijna geheel. In 't. Z. worden veel metalen gevonden, vooral goud, dat duizenden menschen lokte en de hoofdoorzaak is geworden van
Nieuw-Hollands snelle ontwikkeling. (133)

Economische belangen bepalen perspectieven en motieven. Daarin wordt de
lezer meegenomen. Impliciet lijken de aardrijkskundeboeken de lezer aan te
spreken als toekomstig kolonist. Hij weet waar zich te vestigen en wat hij van
het land en zijn bewoners mag verwachten. Zonder terughoudendheid mag
hij zich als Europeaan, christen en bewoner van een beschaafd en ontwikkeld
werelddeel, verheugen in een vooruitstrevend ideaal, waar te maken in gebieden buiten Europa. Dat hij in de eerste plaats tot het blanke ras behoort, weet
hij inmiddels al. Dit vertoog beperkt zich niet tot Nederland. De Nederlandse
aardrijkskundeboeken wijken in dit opzicht in ieder geval niet af van Franse
en Engelse schoolboeken in deze periode, die afzonderlijk respectievelijk door
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Maingeneau (1979) en MacKenzie (1984) zijn geanalyseerd. De geografie is
een van de vakgebieden die zij in hun analyse betrekken. Hun methodologie
verschik onderling en is anders dan in dit onderzoek. Niettemin signaleren ze
overeenkomstige ideologische tendensen, juist binnen de geografie. Prominent zijn een economische en imperialistische visie op werelddelen buiten
Europa. Mackenzie benadrukt dat dit imperialisme steeds gepaard ging met
morele doelen, en dat is ook in de citaten hierboven duidelijk geworden. Het
ontwikkelingsparadigma is identiek, evenals het sterk sociaal-darwinistische
en geografisch-deterministische denken. Het zeer sterke patriottisme en
nationalisme dat Maingeneau en Mackenzie laten zien, is overigens in de
Nederlandse aardrijkskundeboeken minder nadrukkelijk. In die mate die zij
naar voren brengen, heb ik die vaderlandsliefde althans niet teruggevonden in
mijn corpus.

3.4 Breedtegraad en oorspronkelijke aanleg
"De tropische hitte verslapt de werkkracht, de arctische koude maakt den
strijd om het bestaan hachelijk. Het gematigde klimaat prikkelt tot arbeid en
beloont dien." (Schuiling 1896 deel 2:149)
Volgens Schuiling kon Europa zich onder andere dankzij het klimaat ontwikkelen tot hooldzetel der beschaving. In veel boeken komt een afweging van
klimaatzones terug en meestal wordt vrij absoluut de invloed van deze en
andere omgevingsfactoren geformuleerd. Toch houden de meeste auteurs een
slag om de arm. Schuiling stelt dat Europa haar positie vooralte danken heeft
aan natuurlijke omstandigheden. Welke elementen nog meer een rol spelen,
laat hij buiten beschouwing. Ook Blink erkent dat de mens door meer
factoren wordt beïnvloed. Maar die factoren rekent hij niet tot het terrein van
de natuurkundige aardrijkskunde. Hij houdt zich wel bezig met klimaat.
Klimaat voorspelt de ontwikkelingskansen:
Warmte en koude, droogte en vochtigheid, donkerheid en zonneschijn zijn van belangrijken
invloed op de ontwikkeling van den mensch, zoowel naar lichaam als naar geest. Evenals te
groote warmte den mensch verweekelijkt en verslapt, is ook groote koude een hinderpaal
voor zijne ontwikkeling. Daardoor zijn in de heete gewesten o.a. de streken, waat bijgeloof
en despotisme het weelderigst wortel konden schieten, en in de koude en onvruchtbare
streken dei" aarde, waar de mensch al den beschikbaren tijd moet gebtuiken, om in zijne
noodzakelijkste behoeften te voorzien, kon ook evenmin de ontwikkeling tot een hoogen
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trap stijgen. De gematigde luchtstreek heeft voor de verstandelijke ontwikkeling het gunstigste klimaat, en daardoor worden ook hier de meest ontwikkelde natiën gevonden.
(Blink 1885: ISO)

Deze passage sluit inhoudelijk aan bij wetenschappelijke vettogen over omgeving en ras dan wel beschaving uit de voorafgaande eeuwen. De traditie om
klimaat aan beschaving te koppelen is zoals we hiervoor hebben gezien, echter
veel ouder en gaat onder andere terug naar Aristoteles en Hippocrates. In de
achttiende eeuw is Buffon een van de degenen die duidelijk stelt dat een
extreem koud en een extreem warm klimaat de slechtste voorboden van
beschaving zijn (zie hoofdstuk 2). Daarbij verbindt Buffon klimaat expliciet
aan schoonheidsidealen. Dat doet Blink hier niet. Wel betrekt hij in zijn korte
beschouwing over ontwikkeling, naast een economisch ideaal, ook de religie,
de regeringsvorm en de verstandelijke vermogens. We bekijken het bovenstaande fragment nader.
De argumentatie van Blink in de eerste alinea is allereerst opgebouwd
uit binaire tegenstellingen: warmte tegenover koude, droogte tegenover vochtigheid, donkerheid tegenover zonneschijn, lichaam tegenover geest, te grote
warmte en te grote koude, hete gewesten en koude en onvruchtbare streken.
Helemaal consequenr houdt Blink deze symmetrie niet vol en soms werkt hij
de tegenstelling niet uit. Zo licht hij bijvoorbeeld wel toe waarom koude een
hinderpaal is, maar de relatie tussen koude en fysieke gesteldheid legt hij niet
uit. Die relatie is uitgangspunt bij te warme gebieden: warmte leidt tot verwekelijking en verslapping. Daar stoppen de causale verbanden. Hoe despotisme en bijgeloof zich verhouden tot warmte, tot verwekeling en verslapping
en uiteindelijk tot ontwikkeling, blijft onduidelijk, hoewel we kunnen aannemen dat deze alle symptomen zijn van de niet-ontwikkelde status. Ze
functioneren als opponenten van "verstandelijke" ontwikkeling, eigen aan
mensen in gematigde luchtstreken. Waaruit de tegenhanger van despotisme
moet bestaan, laat zich raden. We weten alleen dat despotisme eigen is aan een
warme luchtstreek.
Helemaal vreemd komt despotisme niet voor. Linnaeus, 150 jaar
eerder, nam despotisme op in zijn beschrijving van de vier menselijke variëteiten (zie hoofdstuk 2). Despotisme hoorde bij de karakterisering van de "afer
niger". Hem viel luiheid ten deel en hij zou bovendien geregeerd worden door
de wil van de meester, terwijl de "Europaeus albus" volgens de wet leefde.
Meer nog dan van Linneaus klinkt hier de stem van Montesquieu (16891755) door. Hij is degene die in de achttiende eeuw het Griekse despotes
opneemt in een invloedrijke, algemene politieke theorie, vastgelegd in
De l'espit des lois (1748). De manier waarop hij despotisme en klimaat met
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elkaar verbindt en zo ook despoot en onderdanen, kan de ontbrekende schakels bieden in bovenstaande argumentatie. De despoot, zo stelt hij, regeert
vanuit impulsen en zonder wetten of regels. Wetten zijn ook niet nodig voor
wat hij noemt een timide, onwetende en zwakke bevolking: "The principle of
despotic governments is fear: but a timid, ignorant, and faint-spirited people
have no need for a great number of laws" (Boer 1992, vertaling van V,17).
Despotisme is de tegenhanger van een monarchie of republiek, regeringsvormen die bij een heel ander publiek horen, niet bij mensen die onwetend en
onderdanig zijn, maar bij deugdzame, krachtige en eerbiedwaardige mensen.
(Bos sprak van "goed geordende staten", zie paragraaf 2.) Er zou dus een
wezenlijk verschil bestaan tussen mensen die leven onder een despoot en zij
die leven in een monarchie of republiek. Dit verschil is van fysiologische aard
en daar acht Montesquieu klimaatsverschillen verantwoordelijk voor. (Boer
1992:24-25) '^ Blink overigens, hanteert de beeldspraak "weeldrig wortel
schieten" als predikaat bij bijgeloof en despotisme, alsof het inderdaad een
ongeremd en onbeheersbaar fenomeen betreft, overeenkomstig het karakter
dat werd toegedicht aan mensen in warme gebieden. We kunnen die beeldspraak ook als literaire metafoor opvatten, als versterking van het contrast met
de onvruchtbare gebieden van het noorden.
Zoals ik hierboven aangaf bestaat de hele eerste alinea uit contrasten.
De zinnen zijn symmetrisch opgebouwd, waardoor ritme in de tekst ontstaat.
Dat ritme schept verwachtingen en kan daardoor ook manipulerend werken.
Leggen we de twee alinea's naast elkaar, dan zien we een ander contrast
ontstaan op een globaler, thematisch niveau. In de eerste alinea worden twee
klimaatzones tegenover elkaar geplaatst. Beiden hebben een negatieve uitwerking. Daarna, alsof dan toch de oplossing gebracht wordt, komt het juiste
klimaat in beeld. Die waardering ligt in de opbouw besloten. Zo krijgt de
opbouw een retorisch effect. Deze suggestie kan belicht worden door middel
van een vergelijking met de constatering van Gill en Whedbee (1997) in hun
analyse van de speech van Martin Luther King. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar het basisprincipe lijkt ook hier deels aanwezig. Gill en Whedbee wijzen op het effect dat King teweegbrengt door het gebruik van anafora,
ritme, paarsgewijze metaforen en parallelle zinsstructuren: hierdoor creëert
King verwachtingen bij zijn publiek. Zodra hij die doorbreekt, of verandert,
brengt hij een speciaal dramatisch moment teweeg. Dat nu lijkt ook hier het
effect te zijn van de verandering in ritme.
Blink tenslotte verbindt de uiteenzetting over klimaat nog niet aan een
rassentheorie. Wel gaat deze vooraf aan een overzicht van rassen. De verbinding tussen deze onderwerpen is dan makkelijk gelegd, omdat rassen ook
geografisch geordend zijn, maar die relatie moeten de lezers zelf leggen. Nu is
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in het bovenstaande citaat niet echt duidelijk geworden in hoeverre klimaat
overerfelijke eigenschappen heeft opgeleverd. Wel zijn meer negatieve aspecten van het leven in tropische landen aan de orde gekomen. Schuiling, Krecke
en Blink erkennen de invloed van andere dan geografische factoren, maar
daar gaan zij verder niet expliciet op in. Dat doet Bos ook niet, maar duidelijker dan in hun boeken betrekt hij in zijn betogen over geografisch determinisme de factor oorspronkelijke aanleg, of de equivalent daarvan, de
genoegzame zelfstandige ontwikkeling:
Aan hunne ligging in de zee hebben ze [de kusteilanden] doorgaans een gelukkig klimaat en
grooten rijkdom aan planten te danken; vandaar dat vele kusteilanden gekoloniseerd zijn en
tegenwoordig aan de eene of andere Europeesche mogendheid behooren. (Soenda Eilanden,
Antillen!) Soms ook vormen ze bij genoegzame zelfstandige ontwikkeling der bewoners
afzonderlijke rijken. (Groot-Britannië, Japan!) (Bos 1876:161)

In dit stukje tekst gebeurt iets merkwaardigs. Tot aan de puntkomma staat et
niets anders dan dat de kusteilanden gezegend zijn met een goed ("gelukkig")
klimaat en een grote plantenrijkdom. Toch maakt de puntkomma direct
duidelijk dat we die mededeling in perspectief moeten zien: die gunstige
omstandigheid is precies de reden dat Europeanen zich daar vestigden. Maat
dan nog hebben we niet de hele waarheid te pakken. Kolonialisme blijkt niet
zozeer ingegeven door klimaat en plantenrijkdom als wel door een bevolking
die door "lage zelfstandige ontwikkeling" niet in staat is die rijkdom ten volle
te benutten. Dat is de rechtvaardiging van kolonialisme. Deze achtergrond
wordt pas duidelijk als is gesteld dat een afzonderlijk rijk mogelijk is bij
"genoegzame zelfstandige ontwikkeling", dus bij landen die in dit geval Europese kolonisatie niet nodig zouden hebben. Dan pas is duidelijk dat in het
verhaal van kolonisatie iets is weggelaten, namelijk dat het volken treft die
deze status van ontwikkeling ontberen. Is die weglating toevallig of het gevolg
van een strategie om niet al te expliciet Europees kolonialisme te presenteren
als een "zegen" voor de "laag ontwikkelden"? Nu is het aan de lezer om die
gevolgtrekking te maken.
Een vergelijkbaar betoog past Bos toe bij elk aspect van de natuurkundige aardrijkskunde. Zo beschouwt hij niet alleen de betekenis van het
klimaat, maar ook die van de zee. De zee heeft slechts waarde voor volken met
voldoende aanleg. Op die manier kan ook via het thema van de zee het noorden tegenover het zuiden worden geplaatst:
Is zij [de zee] voor volken die op een lagen trap van ontwikkeling staan eene scheiding, tegenwoordig is zij, vooral op het noordelijke halfrond, een middel ter verbinding van volken en
staten, een door den handel druk bezocht gebied geworden. (Bos 1876:164-165)
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De invloed die bij Bos aan de natuur wordt toegekend is zeer groot. Die
natuur dicteert zelfs de aanwezigheid van de onderzeese telegraafkabels of van
handelswegen over zee, maar ze zijn alleen zichtbaar voor de "mens die met
haar mee wil gaan":
Die zeewegen zijn door de natuur voorgeschreven; want de mensch vindt in de stroomingen
van lucht en zee krachtige bondgenooten, als hij met haar wil medegaan. (Bos 1876:165)

Bos heeft dan inmiddels zijn stellingname over aanleg al duidelijk gemaakt.
Hij gaat er vanuit dat een tweedeling binnen de mensheid is aan te wijzen:
mensen met gunstige aanleg en mensen met »erinçe aanleg-. Die stelling motiveert hij verder niet, maar verwerkt hij in zijn betoog over de invloed van
"afgelegenheid", een ander motiefin het ontwikkelingsvertoog, naast dat van
klimaat:
De ligging van een land kan zeer grooten invloed op zijne bewoners uitoefenen. Vooreerst
komt hier in aanmerking de breedte waarop het land ligt, waarvan voor een groot deel de
warmtegraad en de lengte der dagen afhankelijk zijn. In de tweede plaats moeten wij letten
op de ligging ten opzichte van andere landen. Afgelegenheidvan een land heeft op volken met
gunstigen aanleg dezen invloed, dat zij hun eene eigenaardige, zelfstandige, meestal eenzijdige ontwikkeling heeft doen verkrijgen. [...] Bij volken met geringen aanleg heeft afgelegenheid des lands ongunstiger gevolgen. Zij laat hen bijna geheel zonder vreemde hulp en
veroordeeld hen soms lot eeuwenlange barbaarschheid. (Zuid-Afrika!) (Bos 1876:156)
[mijn nadruk; letterlijk geciteerd]

De aanleg beïnvloedt dus de mogelijkheden tot ontwikkeling en nuanceert de
voorspelling op grond van de ligging ten opzichte van andere landen.
Gunstige of geringe aanleg geldt voor een groep mensen als geheel, op
eenzelfde locatie. "Afgelegenheid" veroordeelt tot barbaarsheid, een dreiging
die door "vreemde hulp" kan worden afgewend. Beide begrippen zijn alleen te
begtijpen als we ze interpreteren als eurocentrisch of beschouwen als onderdeel van een Europees imperialistisch vertoog. Die interpretatie kan steun
vinden bij de verwijzing naar Zuid-Afrika, een specificatie die met het
uitroepteken schijnt te appelleren aan een situatie of toestand die bij de lezers
bekend is. Maar het is moeilijk om Zuid-Afrika als een afgelegen land te
beschouwen, daar het in werkelijkheid onmiddellijk aan andere gebieden of
landen grenst. We mogen daarom veronderstellen dat lezers van Bos inmiddels al zo vertrouwd zijn met een subjectief, eurocentrisch vertoog dat zij vrijwel onmiddellijk Europa als centrum zullen invullen. Afgelegenheid is de
geografische afstand vanuit dit centrum. Misschien komt met Nederland ook
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het beeld van Engeland naar voren, gezien de pogingen van deze landen hun
macht aldaar te consolideren en uit te breiden. Zij zijn de vreemden die hun
hulp aanbieden. Die rol, de rol van veroveraar in dit geval, zou dan positief
moeten worden gewaardeerd, namelijk als een doorbreking of verlossing van
"afgelegenheid", een barbaarse situatie.
"Afgelegenheid" komt als motief vaker voor in het eerste deel van het
boek dat de aardrijkskunde per werelddeel en land beschrijft. Bij de beschrijving van de werelddelen wordt "afgelegenheid" letterlijk ingevuld als
"ver verwijderd van de beschaafde gewesten". Op die grond zijn de zuidelijke
werelddelen Australië, Zuid-Amerika en Afrika afgescheiden van het Noorden:
Australië behoort met Zuid-Amerika en Afrika tot de streken der aarde, die het verst van de
gewesten waar de beschaving 't meest ontwikkeld is. afliggen. Dit nadeel wordt echter
minder groot naarmate het verkeer ter zee zich uitbreidt. Lijdt Afrika onder zijn massieven
vorm, Australië ondervindt het nadeel van een ander uiterste: te groote verbrokkeling. (Bos
1876:91)

Net als in het voorgaande citaat wordt bevrijding uit afgelegenheid mogelijk
door contact met anderen, in dit geval expliciet door contact met ontwikkelde
beschavingen. Die bevrijding houdt in een opheffing uit isolatie en stilstand.
Opvallend is dat hier de gebieden en werelddelen gepersonifieerd zijn. Daardoor wordt menselijk handelen verbloemd en als een natuurlijk proces voorgesteld. Ook in "het verkeer" dat "zich uitbreidt" is menselijk handelen
afwezig. Politieke factoren krijgen geen rol, waardoor gesuggereerd wordt dat
historische ontwikkelingen als vanzelf plaatsvinden.
Een laatste citaat in dit verband. Hierin wordt wederom het belang
van verkeer over zee benadrukt. Maar het contact dat hierdoor ontstaat, is
moeilijk als een gelijkwaardig wederzijds contact te beschouwen, wat aanvankelijk wel wordt gesuggereerd:
Veel havens maken levendig verkeer en snelle ontwikkeling mogelijk: weinig havens - geringe
wrijving van gedachten en uitwisseling van producten, langzame vooruitgang die menigmaal
stilstand schijnt. Vergelijk b.v. Engeland met Arabie, Europa met Afrika! (Bos 1 876:1 57)

Bos noemt hier de mogelijkheid tot aanleg van havens als indicator van
ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis daarvan wordt Europa tegenover
Afrika geplaatst en Engeland tegenover Arabië, als beweging tegenover stilstand. Bijna vanaf het begin wordt Europa dus al voorgesteld als het werelddeel in beweging, in de betekenis van vooruitgang en verspreiding. De
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verhouding die het noorden en Europa met de natuur hebben, is positief
omdat zij in staat zijn die natuur te gebruiken, in tegenstelling tot het zuiden
dat tegen natuur geen verweer lijkt te hebben en erdoor wordt belast.
De overgang naar rassen komt tot stand door het concept van aanleg
nog eens af te wegen tegen de invloeden van de omgeving. Nu is Bos vergeleken met voorgaande passages zeer expliciet. Oorspronkelijke aanleg staat op
gespannen voet met de invloed van de natuur. Zijn uitleg maakt duidelijk dat
op grond van aangeboren tekorten "ontwikkeling" niet voor iedereen is
weggelegd, de spanning tussen aanleg en omgeving blijft:
[...] oorspronkelijke aanleg is zonder twijfel van niet minder belang dan de invloed der
woonplaats. Denk u oud-Griekenland bewoond door Nieuwhollanders or Rome door
Papoea's, en 't zal ti onmogelijk zijn u een bloeitijd der Grieken of eene wereldheerschappij
der Romeinen voor te stellen. In hoeverre nu dat wat wij oorspronkelijken aanleg noemen
weder tendeele een gevolg is van vroegere invloeden, van woonplaats en geschiedenis, is
moeilijk uir te maken. Maar denk u de steppen van Zuid-Amerika bewoond door de oude
Grieken en vraag u dan af, of eene ontwikkeling als de hunne daar had kunnen plaats
hebben, of zij wier beschaving uit zee was geboren, daar hadden kunnen worden wat zij in
hun Griekenland zijn geweest. Dien invloed van het land met zijne voortbrengselen, zijn
klimaat, zijne ligging na te gaan, is eene der voornaamste opgaven van de aardrijkskunde.
(Bos 1876:181)

Bos plaatst hier Papoea's en Nieuw-Hollanders tegenover Grieken en Romeinen. Geen scherper contrast is mogelijk, gezien de visie op inwoners van
Australië die we hierboven hebben gezien. In het rassenoverzicht dat hierna
volgt, vertegenwoordigen zij samen met de Papoea's de laagste rassen. De
lezers zijn alvast voorbereid. Grieken en Romeinen delen in de allerhoogste
waardering. Zij vertegenwoordigen de oorsprong van beschaving ofwel van
Europese beschaving. In de negentiende eeuw zou nadat George Grote in
1846 zijn werk over de geschiedenis van Griekenland publiceert, de waardering voor de Griekse geschiedenis een nieuwe impuls krijgen (Den Boer
1997:108-110). Niet het christendom maar de Atheense democratie zou aan
de wieg van de Europese beschaving hebben gestaan. De Griekse beschaving
genoot overigens al veel langer aanzien, maar tot aan het midden van de
negentiende eeuw zou het ontstaan van Europa geassocieerd worden met de
val van het Romeinse rijk. Dat beeld verandert nu en Griekenland krijgt een
prominente plaats, het begin van een lange traditie. Griekenland wordt zelfs
als "arisch" geconstrueerd, terwijl alle invloeden op Griekenland vanuit
Egypte en tevens vanuit de zuidelijke en oostelijke streken hardnekkig
worden ontkend (Bernai 1987).
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Zeker tot tien jaar geleden werden ook in het geschiedenisonderwijs
algemeen Griekenland en Rome als de bakermat van de beschaving gezien,
die soms wel, soms niet identiek werd met Europese geschiedenis (Mok
1990). Soms ging daaraan de oude geschiedenis van Egypte en Mésopotamie
vooraf. Met deze landen startte de leergang, na de prehistorie. Deze benadering is wijd verbreid en komt niet alleen naar voren uit internationaal schoolboeken-onderzoek (Preiswerk & Perrot 1978). De voorstelling van
Griekenland als bakermat van beschaving vond Bal bijvoorbeeld ook terug in
de opbouw van de tentoonstelling over het ontstaan van de mensheid in het
American Museum of Natural History te New York (Bal 1996a:26-31).
In zijn betoog kiest Bos nu voor een bijzondere retoriek door de lezers
direct aan te spreken en hen in de discussie over het spanningsveld tussen
omgeving en aanleg te betrekken. Twee vragen krijgen ze voorgelegd. O p de
eerste vraag wordt direct al her antwoord gegeven: Nieuw-Hollanders en
Papoea's hadden geen heerschappij als die van Grieken en Romeinen kunnen
scheppen. Hun onvermogen illustreert het belang van oorspronkelijke aanleg.
Hoe die oorspronkelijkheid verder opgevat moet worden, is een probleem dat
de auteur nu niet kan uitmaken. De tweede vraag wordt eigenlijk niet beantwoord. Het blijft de vraag of de oude Grieken in de steppen van ZuidAmerika tot beschaving hadden kunnen komen. H u n beschaving kwam uit
zee en was in die zin te danken aan deze natuurlijke omstandigheid. Op dat
moment lijkt de invloed van de omgeving dus doorslaggevender en is het de
taak van de aardrijkskunde om die invloed in kaart te brengen. De kwestie
van oorspronkelijke aanleg hoort niet tot deze discipline. Dat die wel een rol
speelt, is evident.
Het is goed mogelijk dat Bos hier een oudet tekstfragment van Herder
heeft verwerkt. Deze intertekstuele relatie kwam bij mij op doof een verwijzing van Steinmetz (1938) naar de volgende passage (zie hoofdstuk 8). Hierin
maakt Herder een vergelijking tussen Chinezen en Grieken. De opbouw van
de vergelijking - bij Bos zijn de Chinezen Nieuw-Hollanders en Papoea's komt overeen: eerst worden Chinezen naar Griekenland verplaatst, daarna
Grieken naar een ander gebied. Ook de overeenkomst in aanspreking van de
lezers is treffend:
In der physischen Natur zählen wir nie auf Wunder; wir bemerken Gesetze, die wir allenthalben gleich wirksam, unwandelbar under regelmäßig finden; wie, und das Reich der
Menscheit mit seinen Kräften, Veränderungen und Leidenschaften sollte sich dieser Naturkette entwinden? Setzet Chinesen nach Griechenland, und es wäre unser Griechenland nie
entstanden; setzt unsre Griechen dahin, wohin Darius die gefangenen Eretrier führte: sie
werden kein Sparta und Athen bilden. (Herder 1985:359)
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Geografisch determinisme is van belang, evenals aanleg. De boodschap die de
schoolboeken over Europa uitdragen is duidelijk: dit werelddeel geniet de
voordelen van beide. Voldoende aanleg zorgde ervoor dat Europa de geografische omstandigheden ten volle kon benutten. En waar het andere werelddelen aan dit vermogen ontbreekt, lijkt Europa geroepen om haar beschaving en
ontwikkeling daar te brengen. Aldus wordt kolonialisme voorgesteld als een
logisch gevolg van de Europese voorsprong.
Europa plaatst zich ook in het centrum van de wereld. Deze centrale
positie komt in beeld als het motief "afgelegenheid" wordt ingevoerd, wat
moet worden geïnterpreteerd als ver verwijderd van Europa, het centrum.
Afgelegen landen zullen (nog) niet delen in de vooruitgang.
Met het begrip aanleg tenslotte houdt de geografie zich niet bezig,
maar het kan wel de overgang vormen naar de rassen. De raciale kwalificaties
analyseer ik in paragraaf 6. Eerst voegen de verhandelingen over de plantenen dierenwereld motieven toe die bij zullen dragen aan een superieure
verbeelding van Europa en het blanke ras.

3.5 Planten, dieren en mensen
lot nu toe is nog maar weinig over rassen gesproken en zullen we moeten
wachten op een hoofdstuk waarin lezers een rassen overzicht krijgen voorgelegd. Maar het raamwerk dat gebruikt wordt om mensen - ook in termen van
rassen - te beschrijven, is al opgezet. Dit raamwerk bevat de contouren van het
ontwikkelingsvertoog. Aan de hand van dit vertoog wordt de geschiedenis
van Europa vastgelegd als een lineaire ontwikkeling. Het gebruik van tijd in
deze is bijzonder. Wanneer het proces zich in gang heeft gezet, is namelijk niet
inzichtelijk gemaakt. Wel het einde van die lijn. Die is zichtbaar in Europa en
niet in andere werelddelen. Klimaat en andere geografische omstandigheden,
en eventueel lichamelijke en geestelijke potentie, belemmerden dat die
geschiedenis zich daar zou voltrekken. De ontwikkeling kan wel in gang
worden gezet door contact met Europeanen, wat min of meer te beschouwen
is als een vervolg van het verhaal van Europese wording. Dat proces is nog niet
afgelopen. De natuurkundige aardrijkskunde plaatst zich in die overgangsperiode. Daarbinnen krijgen teksten over andere landen en gebieden buiten
Europa betekenis. Voorlopig kan ontwikkeling geogtafisch worden uitgelegd:
het is eigen aan het gebied dat Europa heet.
Rassen volgen op de beschrijving van de planten en de dieren. Motieven en metaforen die worden toegepast op planten en dieren, zullen ook een
rol spelen in de beschrijving van de diverse rassen. Ze kunnen vervolgens
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begrepen worden als betekenaars van een hiërarchisering van mensen in
termen van ras, zonder dat die hiërarchie expliciet beredeneerd wordt. In deze
paragraaf onderzoek ik het retorische effect van die discursieve samenhang op
de betekenis van de onderscheiden rassen en hun relatie tot elkaar. Thema's,
argumenten en metaforen komen daarbij aan de orde. Enkele metaforen
hebben we reeds gezien, bijvoorbeeld de metafoor van de trap, die Blumenbach al hanteerde. Bij de planten en dieren voegen zich de motieven van
verspreiding en strijd, die typerend zijn voor een zogeheten darwinistisch en
evolutionistisch vertoog.
De analyse zal betrekking hebben op de leerboeken van Blink, Krecke
en Bos. Schuiling besteedt in de serie die ik in dit hoofdstuk aan de orde stel,
Onze aarde, geschetst naar haar Natuurlijke Landschappen, geen aandacht aan
de wereld van planten en dieren. (Later brengt hij, zoals vermeld, wel een
tweedelige leergang uit, waarvan het laatste over planten, dieren en mensen
gaat.)
De bewoners van de aarde, de planten, de dieren en de mensen, komen
in de natuurkundige aardrijkskunde dus aan de orde na een bespreking van
het land, het water en de dampkring. De samenhang tussen de diverse soorten
en de relatie tussen planten en dieren krijgen ook hier veel nadruk. Maar in
deze paragrafen werken ook de elementen uit de fysische geografie door en zo
zijn planten en dieren zowel betrokken in het geografisch-deterministische
vertoog als in het daarmee samenhangend vertoog over ontwikkeling. Zoals
eerder de invloed van de omgeving op mensen werd bepaald, wordt dit nu
gedaan voor de planten en dieren. Ook hun hoedanigheid en verspreiding
hangen af van de natuurlijke omstandigheden. Verspreiding is dan nog niet
expliciet toegepast op mensen, maar heeft zich wel gehecht aan het beeld van
Europa: het is een werelddeel dat zich naar andere werelddelen richt.
Bij Blink zien we de onderwerpen uit de fysische geografie bijna letterlijk herhaald in de paragraaf over de wereld van de planren. Achtereenvolgens
wordt de invloed van temperatuur, zee en bodem besproken. De strijd die
wordt gevoerd, is nu gericht tegen soortgenoten. Inzet van de strijd is ruimte.
De uitkomst is altijd positief:
Zoo ook oefenen de planten wederkeerig invloed op elkander uit en betwisten zij elkander de
ruimte van eene plaats op aarde. Maar in dien strijd blijven de sterksten overwinnaars en
vormen na langer tijd een krachtiger geslacht. (Blink 1885:174)

Deze personificaties zijn niet bijzonder of het product van een individuele
stijl. In andere teksten, bijvoorbeeld in die van Darwin, komen ze veelvuldig
voor en de intertekstuele relatie met zijn teksten dringt zich hier op. Darwin
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zelf spreekt van individuen, strijd en verspreiding als hij over de planten en
dieren schrijft. Personificaties zijn zelfs zo sterk aanwezig, dat op grond hiervan de (niet altijd terechte) toepassing op mensen wordt verklaard (zie hoofdstuk 2). Dit mechanisme kan hier ook in werking treden.
De relatie die planten tot de omgeving hebben, is analoog aan die van
mensen tot hun omgeving. Niet alleen stellingnamen worden herhaald, ook
motieven en metaforen uit die context kunnen worden toegepast op planten.
De samenhang tussen de diverse onderdelen van de natuurkundige aardrijkskunde kan hierdoor versterkt worden. Het ontwikkelingsvertoog is dus niet
exclusief voor de wereld van mensen, maar veel algemener en geldt nu voor de
hele levende schepping. Planten zijn met andere woorden aan dezelfde
natuurwetten en processen onderhevig als dieren en mensen. Zo keren in
onderstaand citaat over de equatoriale gordel de metafoor van de trap terug
evenals de motieven van oorspronkelijkheid en ontwikkeling:
Hier bereiken de palmen de hoogste trap van ontwikkeling; zij votmen hoofdzakelijk de
oorspronkelijke bosschen, waarin zich slingerplanten van boom tot boom uitstrekken,
terwijl de meeste gewassen met woekcrplanten zijn bedekt. (Ktecke 1884:129)

In het laatste citaat van Bos over aanleg en klimaat, werd een relarie gelegd
tussen oorspronkelijkheid en de hoogste trap van ontwikkeling. Die relatie
wordt ook hier gelegd, als we de puntkomma lezen als een causale verbinding.
Maar een geologisch verslag wordt hier niet uiteengezet.
Ook de volgorde waarin de planten en dieren worden gepresenteerd,
vertegenwoordigt een rangorde. Krecke bijvoorbeeld, bespreekt de dieren van
"laag" naar "hoog": eerst de lagere dieren, dan de vissen en kruipende dieren,
vervolgens de vogels en zoogdieren. Apen sluiten de rij. Criterium is de mate
waarin een organisme afhankelijk is van de natuur. Die afhankelijkheid
bepaalt de positie van planten, dieren en mensen ten opzichte van elkaar:
dieren staan boven planten, en mensen staan boven planten en dieren. Daarin
staan grote dieren op grond van hun verhouding tot het klimaat boven
planten:
De groote dieren zijn niet zoo zeer als de planten aan een bepaald klimaat gebonden, hoewel
ze toch sterk onder den invloed van het klimaat staan. Daatdoor bestaat er in de dierenwereld
der onderscheidene luchtstreken wel verschil, doch gemakkelijk kunnen dikwijls die grenzen
overschreden worden. (Blink 1885:174)

Naast de onafhankelijkheid van de natuurlijke omgeving, speelt ook het
strijd-motief mee. De strijd die tussen soortgenoten wordt gevoerd, zoals
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hierboven tussen de planten, vindt ook plaats tussen mensen, planten en
dieren onderling. Ook in die strijd geldt het recht van de sterkste. Mensen
gaan daarin mee. Ze zijn op eenzelfde manier ondergeschikt aan de wetten der
natuur als planten en dieren. De omgang of strijd van mensen met de omgeving wordt voorgesteld als een vanzelfsprekend gevecht, ingegeven door
natuurlijke processen. De jacht op dieren kan zo worden vertaald als een
onontkoombaar gevecht om de ruimte:
De grooce roofdieren verslinden de minder sterke in de natuur, en waar de mensch zich
uitbreidt, moeten ook de groote roofdieren wijken voor zijne aanvallen. Maar de huisdieren
vonden hoofdzakelijk hunne ruime plaats onder de bescherming van den mensch. (Blink
1885:175)

Mensen zijn op dezelfde manier overgeleverd aan de strijd tegen dieren, als
diersoorten ten opzichte van elkaar. Tegen mensen leggen zelfs roofdieren het
af. Huisdieren, oftewel vee, krijgen daarentegen door menselijke invloed meer
ruimte. Deze vaststelling nuanceert door "Maar" de houding ten opzichte van
roofdieren. Wat dit citaat bovendien duidelijk maakt, is dat mensen ook
structureel onderdeel zijn van de verhandelingen over planten en dieren. Zij
wenden hun invloed aan en onderscheiden zich daarin niet van de invloed
van de natuurlijke omstandigheden en van andere organismen. De formuleringen wekken daarbij de indruk dat algemene wetmatigheden worden neergezet. Ook menselijke verlangens en gedragingen krijgen die betekenis. Het
gaat met andere woorden over de essentie van mensen ten opzichte van de
essentie van de verschillende dier- en plantensoorten. Bij nader inzien is die
"mens" toch gedifferentieerder en gelden de wetmatigheden voor een specifiek soort mens. Voor die mens gelden de beschreven relaties ten opzichte van
de planten en dieren:

De mensch moest, om plaats voor zijne aangebouwde gewassen te verkrijgen, bijna overal
strijd voeren tegen de hem omringende natuur. [...] Vandaar, dat ovetal, waar de beschaafde
mensch zijn voet zet, de plantenwereld eene groote verandering ondergaat. (Krecke
1884:135)

De merkwaardige, terloopse specificatie van de mens als "de beschaafde mens"
brengt de neutrale identiteit van de mens aan het wankelen. De essentie van
"de mens" is teruggebracht tot de beschaafde mens. Velen zijn uitgesloten.
Deze schijnbaar toevallige predikaten maken duidelijker dan ooit dat we dit
citaat en andere fragmenten waarin "de mens" voorkomt, kunnen (of soms
zelfs moeten) lezen als exposés over het menszijn. Een vergelijkbare inkadering
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zagen we bij Bos, in zijn beschrijving van de Nederlander (zie paragraaf 2).
De strijd die mensen vervolgens voeren tegen planten en dieren is
voorts van een heel andere orde dan de strijd van planten en dieren. De
menselijke benadering blijft gericht op beheersing en "vooruitgang", ook ten
bate van planten en dieren. Deze inbreng vindt in de oude aardrijkskundeboeken een positieve waardering. Voor de dierenwereld leidt die tot een
toename van "huisdieren", voor de wereld van de planten tot de ontwikkeling
van landbouwproducten, een "dankbare" ontwikkeling:
De mensch riche op die plaatsen op aarde, waar hij zijne heerschappij voert, den plantengroei
zooveel mogelijk naar zijn voordeel. Daardoor heeft hij ook veel invloed op het plantenkleed
der aarde; de planten der landbouwstreken hebben hunne ontwikkeling alleen aan de
menschelijke kunst te danken. (Blink 1885:174)

Ontwikkeling is dus niet alleen voorbehouden aan mensen, maar ook aan de
plantenwereld. Uiteindelijk staat steeds een menselijk subject in het centrum
van betekenis. Die bepaalt de beschrijving van de omgeving van planten en
dieren. Zelfs als het gaat om een verspreiding van soorten planten en dieren,
klinkt diens stem door, bijvoorbeeld in aanduidingen als "nuttige dadelpalmen" en "gezellige planten" (Krecke 1884:129,130). Of, zoals Blink het
"plantenkleed der aarde" beschouwt: "De planten zijn als het ware de tooi deiaarde. Door haar verkrijgt een landschap bekoorlijkheid en afwisseling; waar
geene planten groeien ligt de aarde woest en ledig" (Blink 1885:172). Hier
zijn de planten vetsiering, of luxe, ten behoeve van mensen. Deze stijlfiguren
zijn meermalen voorgekomen. Eerder lazen we in de beschouwing over Australië over "de vreselijkste woestijnen", of elders over "een gelukkig klimaat". De
beeldspraak bestaat eruit dat menselijke ervaringen of subjectieve waarderingen worden geprojecteerd op objecten; waar de subjectiviteit afneemt, wint
het imago van objectiviteit.
Opmerkingen over de mens staan niet willekeurig in de verhandelingen over planten en dieren. "De mens" brengt structuur in die verhandelingen. "De mens" structureert, als scharnier, de overgang van planten naar
dieren. Zowel de wereld van de planten als van de dieren zijn geschreven in de
richting van de menselijke invloed; uiteindelijk zijn planten en dieren onderworpen aan mensen. Zo gelezen, schetsen de paragrafen de ontwikkeling van
een natuur- naar een cultuurstaat. Bovenstaand citaat vormde bij Blink de
overgang naar de beschrijving van dieren. Met dit citaat over de cultivering
van planten rondt hij het deel over planten af. Bij Krecke functioneren
"mensen" op vergelijkbare manier. Ze markeren de overgang van de planten
naar de dieren. Zo eindigt de beschrijving van de planten met de paragraaf:

Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde

145

"Invloed van den mensch op de verbreiding der planten; voortgang van de
ontwikkeling der planten in de lente; uitroeien van bosschen" (Krecke
1884:132-135). Welke invloed mensen ook uitoefenen, hun motivatie is
positief en zo ook het resultaat van hun tussenkomst. En dat geldt ook voor
het derde aspect dat Krecke onder de aandacht brengt, het uitroeien van
bossen. Die uitroeiing is voorwaarde voor cultivering.
De overgang van dieren naar mensen is vervolgens thematisch gezien
analoog aan die van planten naar dieren. Nu komt de invloed van mensen op
de verspreiding van dieren aan de orde. Evenals we hierboven hebben gelezen
bij Blink, bestaat die invloed enerzijds uit het verminderen en uitroeien van
"schadelijke" dieren, anderzijds uit het overbrengen van "nuttige" dieren
(Krecke 1884:143). Lezen we terug, naar het begin van de afdeling over planten en dieren, dan motiveert de introductie al de centrale positie van mensen.
Die motivatie is bijna identiek met de korte uiteenzetting van het belang van
de natuurkundige aardrijkskunde die aan het begin van dit hoofdstuk geciteerd staat:
Bij de behandeling van de verbreiding van planten en dieren zal voornamelijk gelet worden
op die, welke in het wild voorkomen, terwijl tevens de veranderingen zullen worden
vermeld, die de mensch daarin gebracht heeft. Deze beschouwingen zijn niet alleen uit een
wetenschappelijk oogpunt van het grootste belang, maar ook voor het dagelijksch leven;
want: zij bevatten de grondslagen, waarop handel en nijverheid, scheepvaart en goederenvervoer te land berusten. (Krecke 1 884:125)

Het vooruitgangsvertoog ligt kortom ook ten grondslag aan de beschouwing
van de planten en dieren. Mensen zorgen voor de scheiding tussen een wilde
staat en een cultuurstaat in de wereld van de planten. Die cultuurstaat is de
basis van nijverheid, scheepvaart en goederenvervoer.
Worden aan planten en dieren bij Krecke en Blink ook nog wel een
zelfstandige plaats toegekend, bij Bos is de beschrijving ervan geheel gemotiveerd door de betekenis voor de ontwikkeling van de mensen zelf. De motieven die hij eerder gebruikte bij de beschrijving van de relatie tussen mensen en
hun natuurlijke omgeving, zet hij nu weer in bij de beschrijving van de relatie
tussen mensen enerzijds en planten en dieren anderzijds. Veel sterker nog dan
bij Krecke en Blink het geval is, ervaar ik de lezing van de diverse paragrafen
als een ronddraaien in aaneengeschakelde cirkels. De draaiing wordt veroorzaakt door het leidende motief van de mens en ontwikkeling, waaraan zich
wisselend nieuwe elementen hechten. Zoals eerder de natuurlijke omgeving,
bieden nu de planten en dieren de uitdaging aan mensen om zich te ontwikkelen. Zo keren de onderwerpen uit de fysische geografie terug in de beschouwing van planten en dieren:
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De plantenwereld werkt voordeelig of nadeelig op de ontwikkeling des menschen. Een overgroote rijkdom aan eetbare vruchten zoowel als een armelijke plantengroei werkt schadelijk
op 's menschen beschaving. De eerste maakt hem vaak lui, afkeerig van inspanning: de
tweede laat hem geen tijd over om zijn' geest te ontwikkelen. De gematigde zonen zijn
daarom voor de ontwikkeling van 's menschen geest, den invloed van 't klimaat nog buiten
rekening gelaten, het best geschikt. Europa is in dezen er het best aan toe daar het wat bodem
en klimaat betreft met zeer gunstig gevolg nuttige gewassen uit andere streken der aarde kan
opnemen. (Bos 1876:174)"

Deze tekst doet ritmisch gezien denken aan het betoog van Blink waarin hij
drie klimaatzones tegen elkaar afwoog: respectievelijk de hete, de koude en de
gematigde zone, de favoriete zone, het gebied van Europa. Ook Bos maakt
een gebruik van deze dialectische structuur. De voorkeur voor de gematigde
zone zou overigens volgens Leerssen (1998) algemeen zijn: de meeste volken
plaatsen zichzelf in de gematigde zone. En zo wijst elk land naar een warmer
dan wel kouder buurland om zichzelf vervolgens gelukkig te prijzen. De
koppeling tussen volkeren en klimaat beschouwt Leerssen bovendien als een
van de oudste pogingen om traditionele nationale vooroordelen en stereotypen te systematiseren. 1
Klimaat wil Bos hier buiten beschouwing laten, maar de strekking van
zijn betoog is eigenlijk dezelfde als van Blink. Volgens hetzelfde paradigma
vervolgt hij zijn bespreking met een behandeling van al die producten die een
speciale invloed hebben op bijvoorbeeld de handel of op de verspreiding van
mensen. Aan de orde komt daarin de invloed van onder andere koren, aardappel, katoen en koffie. Daarna is ook bij de dierenwereld "de mens" direct
aanwezig: "De dierenwereld laat zich evenmin onbetuigd in den invloed op
de mensch en zijne woonplaats" (Bos 1876:176). "Werkzaamheden" van
mensen en ook hun ontwikkeling kunnen door dieren worden bepaald,
bijvoorbeeld door roofdieren, mits zij niet in al te grote aantallen aanwezig
zijn. Hun afwezigheid in Australië is daarom verantwoordelijk voor het
ontwikkelingsniveau van haar bewoners:
De strijd toch, waartoe ze den mensch uitlokken, scherpt zijn verstand en doet hem op
middelen bedacht zijn om zich zelven, zijne huisdieren en het wild dat hij als voedsel
gebruikt tegen aanvallen te beschermen, 't Is dan ook een groot nadeel voor de bewoners van
Nieuw-Holland, dat dit werelddeel geene roofdieren bezit.
(Bos 1876:177)

Het vertoog over planten en dieren dat zich in de schoolboeken aftekent, laat
zich uiteindelijk als volgt samenvatten. Planten en dieren staan in een
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hiërarchische verhouding tot elkaar. Strijd legt de posities van verschillende
organismen en soorten ten opzichte van elkaar vast. Hoger en lager hebben
elkaar nodig, als tegenstanders in een noodzakelijke strijd om voort te bestaan
en zich te verspreiden in een nieuwe ruimte. In die strijd participeren mensen
ook. Het strijd-motief bij planten en dieren gaat samen met vele personificaties, waardoor mensen, in hun strijd, zich nog nauwelijks van planten en
dieren onderscheiden. 18 De menselijke drijfveer is van gelijke orde en even
natuurlijk. Planten, diëten en mensen vormen een logisch samenhangend
geheel, gestructureerd van laag naar hoog.
Subjectiviteit is in het vertoog onzichtbaar gemaakt. Wat we lezen is
een sociaal-darwinistisch vertoog, het verhaal van de strijd en de ondergang
dan wel vooruitgang, de verspreiding van de soort of het ras. O m de betekenis
van de paragrafen over planten, dieren en mensen te analyseren, is een analyse
van de samenhang tussen de thema's noodzakelijk. De paragrafen stimuleren
dat ook door regelmatig te verwijzen naar voorgaande of komende observaties
of stellingen. Dan komt een plot in beeld. De thema's, de onderwerpen die
binnen de teksten over de planten en dieren voorkomen, krijgen door die plot
samenhang. Eén motiefis zeer bepalend voor die samenhang: "de mens". Af
en toe duikt dit abstracte subject op. Die "mens" verbindt de onderwerpen
met elkaar, verbindt de beschrijving van de planten met de dieren en geeft de
onderwerpen betekenis, terwijl zich gaandeweg een specifiek mensbeeld
ontwikkelt. "De mens" verwijst naar de ideale groep mensen en staat gelijk
aan de beschaafde mens, de mens die deelt in de vooruitgang. Elke inmenging
van die mens in de wereld van planten of dieren heeft een gunstig resultaat.
De rassen van mensen zijn dan nog nauwelijks expliciet aan de orde geweest,
maar een aantal motieven dat in die paragrafen voorkomt, is dan al gepasseerd
en aannemelijk gemaakt. En in een aantal methoden is de lezer al vertrouwd
met het denken in termen van rassen; hij weet dat hij als Nederlander en
Europeaan tot het blanke ras behoort. Bovendien kan hij zich inwoner
noemen van het beschaafde deel van de wereld.

3.6 Raciale kwalificaties
Gaan we tenslotte naar het laatste onderdeel van de natuurkundige aardrijkskunde waarin de mensen centraal staan en ingedeeld worden naar ras. Een
overzicht van rassen sluit de aardrijkskundeboeken af. Dit overzicht bevat
ondanks onderlinge variaties, in ieder geval een aanduiding van de diverse
rassen, de lichamelijke karakteristieken en een aanduiding van het zogenaamde woongebied. Deze twee aspecten zal ik interpreteren als motieven die
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ongelijkheid tussen rassen uitdragen. Hiertoe lees ik ook heen en weer, naar
voorafgaande en volgende tekstfragmenten. Terug naar de paragrafen over
planten en dieren, vooruit naar de beschrijving van de volgende rassen. Die
stappen zijn noodzakelijk omdat de teksten bij de rassen zeer compact zijn,
maar sommige begrippen zijn "vol van betekenis": er zit een verhaal achter.
Veel lijkt weggelaten en er wordt een groot beroep op de lezers gedaan de lege
plekken in te vullen zodat de korte teksten toch als een zinvol geheel te lezen
zijn. Maar de metaforen geven hiertoe ook aanleiding.
Allereerst valt op dat in alle vier de boeken het Caucasische, het blanke
of het Middellandse ras helemaal boven- of helemaal onderaan staat. Die
plaats wordt niet beredeneerd. Aan de indeling en de volgorde ligt bovendien
geen systematische of consequente toekenning ten grondslag van meer- en
minderwaardige eigenschappen, zoals van een expliciet racistisch vertoog te
verwachten zou zijn. De analoge structuur met de beschrijving van planten
(die begon steeds bij "laag") is dus gedeeltelijk opgeheven. Toch is de positie
van het blanke ras een superieure.
Enkele schrijvers uiten overigens hun twijfel over de juistheid van een
rassenindeling, hoewel dit uiteindelijk geen gevolgen heeft. Allen presenteren
een overzicht. Krecke vindt de rassenindeling kunstmatig en verwacht net als
Blink meer van een indeling op basis van talen of volksstammen. Voordat zij,
evenals Schuiling, een overzicht presenteren, leggen zij zich erop toe dit van
een overtuigende en genuanceerde argumentatie te voorzien. Ze verwijzen
daarbij naar de wetenschappelijke discussies. Bij Blink staan die zelfs centraal.
Hij presenteert de indelingen van Blumenbach, van Haeckel (ook geschreven
als "Häckel") en Müller, en van Peschel. De indeling van Blumenbach op
basis van huidskleur noemt Blink verouderd en hij vermeldt vervolgens de
indeling van Haeckel en Müller 19 waarbij gelet is op taal, haargroei, schedelvorm, stand van tanden en ogen, gelaatshoek en huidskleur (1885:182).
Schuiling noemt die criteria ook, zonder de namen van de wetenschappers,
maar voegt daar net als Krecke het criterium "geestelijke ontwikkeling" aan
toe: "(...) terwijl men deze lichamelijke kenmerken in verband trachtte te
brengen met de ontwikkeling van den geest" (Schuiling 1896 deel 2:118).
Schuiling geeft evenwel geen commentaar op deze wetenschappelijke ambitie. Door de verleden tijd "trachtte" is het alsof hij afstand neemt van die
poging. Hij, noch Krecke neemt dit criterium uiteindelijk op als basis voor
het rassenoverzicht. De betekenis van deze en andere inconsequenties vast te
stellen, is een doel van de analyse. Ik zal deze aan de hand van twee motieven
presenteren: verspreiding en uiterlijk.
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Verspreiding als succes
Verspreiding heeft in de voorafgaande hoofdstukken over planten en dieren al
een bijzondere betekenis gekregen: een strijd om ruimte tussen de diverse
soorten zou leiden tot versterking van een bepaalde soort en tot verdere
verspreiding. Verspreiding is dus een teken van kracht en superioriteit. In de
teksten over rassen komt dit begrip ook voor, soms letterlijk, soms impliciet.
Het is onderdeel van de karakterisering der rassen. Toch functioneert
verspreiding niet expliciet als argument voor ongelijkheid tussen raciale
subjecten. Het is als zodanig althans niet herkenbaar. Als concept is het wel
aanwezig. Er bestaat aanleiding genoeg om verspreiding ook hier als bewijs
van superioriteit te begrijpen. Die aanleiding geeft Krecke heel duidelijk. Zijn
rassenoverzicht bekijken we allereerst in detail. Daarna geef ik de andere
auteurs het woord. Allen tonen nieuwe determinanten voor de superiorisering van blank, die soms impliciet blijven.
Krecke laat de beschouwing over dieren thematisch aansluiten op
mensen. De overgang tussen beide onderwerpen wordt gemaakt doordat de
invloed wordt vastgesteld van de mensen op de verspreiding van dieren. Dit
onderwerp sluit de paragraaf over dieren af. Vervolgens luidt "verspreiding"
de volgende paragraaf in: mensen hebben zich over de gehele aarde verspreid
en kunnen zich bijna overal vestigen (Krecke 1884:144-145). En daarna
komt het motief letterlijk alleen terug bij het blanke ras. Als thema hebben we
"verspreiding" eerder gezien en speelde het een rol in Blumenbachs onderscheiding van dieren en mensen: mobiliteit ("pantadatios") maakte hen, naast
rede, superieur aan dieren (zie hoofdstuk 2). Opvallend is ook de gelijkenis
met de volgende opening van het hoofdstuk over land- en volkenkunde in een
iets ouder aardrijkskundeboek van Pütz (ca. 1865):
Meer dan de plant, die gemakkelijk bezwijkt onder den invloed van een vijandig klimaat of
ungünstigen grond, is het dier geschikt om in verschillende deelen der aarde te leven; maar
geen georganiseerd wezen is daartoe in hoogere mate bekwaam dan de mensch, die in alle
streken zijn verblijf kan houden. (Pürzca. 1865:33)

De intertekstuele samenhang tussen dit, weliswaar oudere, schoolboek en dat
van Krecke springt zeer in het oog. Bij Pütz is de verhouding tussen planten,
dieren en mensen gebaseerd op het vermogen tot verspreiding. Hoe groter dit
vermogen, des te hoger de positie. Mensen blijken dit vermogen dus in gelijke
mate te bezitten: de mensheid in haar geheel staat boven dieren, respectievelijk planten. Maar het beeld van die eenheid wordt bij Krecke direct ontzenuwd. Verspreiding differentieert de rassen. De verschillen zouden
lichamelijk van aard zijn: "de vorm van den schedel, de kleur der huid, den
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aard der haren en den graad van verstandelijken ontwikkeling" (Krecke
1884:145). Maar in de toelichting bij de rassen speelt alleen verspreiding een
rol en niet de vorm van de schedel of de graad van verstandelijke ontwikkeling. Krecke verdeelt de rassen in twee groepen: de talrijke en de minder
talrijke rassen. Tot die eerste groep behoren drie rassen: het Caucasische of
blanke ras, het Mongoolse of gele ras en het Ethiopische, zwarte of "negerras".
Dit zijn de drie talrijkste en in hun geboorteland de "zuiverst bewaarde
rassen". Deze polygenetische opvatting wordt ondersteund door de geografische verwijzing in de namen van de drie rassen: Caucasus, Mongolië en
Ethiopië. De tweede groep bestaat uit rassen die "min of meer gemengd" zijn.
Die vertegenwoordigen dientengevolge dus ook een andere tijd: ze zijn later
ontstaan. Hiertoe behoren het Maleise of bruine ras, het Australische ras en
het Amerikaanse, rode of koperkleurige ras. Verspreiding is dan binnen de
eerste groep een karakteristiek van het blanke ras, en dat bereikt een groter
gebied dan de andere rassen.

1. Het Kaukasische of blanke ras, dat de bewoners van Europa (behalve Finland, Lapland en
het noordoostelijk gedeelte van Zweden) het zuidwestelijk gedeelte van Azië en NoordAfrika bevat, terwijl zeer vele in andere werelddeelen verspreid zijn.
2. Het Mongoolsche of gele ras, dat bijna al het overige gedeelte van het vaste land van Azië,
benevens Finland en Lapland bewoont. (Krecke 1884:145)

Het eerste ras komt meer nog dan het tweede in de buurt van de "pantadatios", alsof vooral dat ras getoond heeft dat de mens inderdaad alle streken
kan bewonen. Als een openslaande waaier hebben zij zich verspreid, vanuit
een oorspronkelijk kerngebied, naar de randen. Van het gezegde "verspreid
zijn" is niet meteen duidelijk of dit een naamwoordelijk dan wel een werkwoordelijk gezegde is. Met andere woorden: een hoedanigheid wordt uitgedrukt of het resultaat van een proces. Dat dit eventueel een historisch
gegroeide situatie is, blijkt pas uit de toelichting bij het zesde ras. Ook bij het
vijfde ras is sprake van een ontwikkeling. Alleen bij het Amerikaanse ras is
duidelijk dat afname een gevolg is van de uitbreiding van Europeanen:
5. Het Australischeras. Eenige zijn donkerbruin, andere zwart. Hiertoe behooren de inboorlingen van Nieuw-Holland, van Nieuw-Guinea en van enkele eilanden der Indische Zee.
Hun aantal is in den laatsten zeer afgenomen.
6. Het Amerikaansche, roode of koperkleurige ras (Indianen) dat vroeger het grootste
gedeelte van Amerika bewoonde, doch door de toenemende uitbreiding der Europeanen
zijn ondergang nabij is. (Krecke 1 884:145)
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De stabiele, relatief (door "verspreid zijn") tijdloze situatie die verondersteld
wordt bij 1 en 2, bestaat niet bij 5 en 6. Niet zozeer aantal, maar afname en
toename, en dientengevolge een historisch of toekomstig besef, hoort bij de
beschrijving van deze rassen. Dat er een relatie bestaat tussen verspreiding van
het blanke ras en afname van andere rassen, wordt erkend, althans voor het
Amerikaanse ras. Door de nominalisatie "toenemende uitbreiding" wordt
echter eerder gesuggereerd dat we met een natuurverschijnsel te maken
hebben dan met een doelbewuste bezetting en verovering van Amerika door
Europeanen. De genocide op indianen of de geschiedenis van verovering of
onderdrukking in het algemeen, wordt ook hier in een evolutionistisch
vertoog gepast en is slechts de consequentie van de drang om ruimte van een
ras.
Toch berust die interpretatie niet op deze citaten alleen. Drang of
strijd zijn geen thema's bij mensenrassen. Bij het vijfde ras staat zelfs alleen dat
hun aantal is afgenomen. Achtergronden blijven onbenoemd. Voor de invulling daarvan staat hooguit het evolutionistisch vertoog over planten en dieren
ter beschikking. Aan de lezers zelf is overgelaten, dit mee te nemen bij de
interpretatie. Dan kan de propositie over verdwijning van een ras gelezen
worden als een herschrijving van de "survival of the fittest". Dat rassen en niet
mensen of volkeren de handelingen (impliciet) uitvoeren, zal de lezers ertoe
verleiden de veroveringstochten in Amerika te beschouwen als noodzakelijke
confrontaties, ingegeven door natuurlijke, door het ras bepaalde behoeften.
Rassen wijken in die zin niet af van planten- en diersoorten. De uitnodiging
om de verhandelingen over planten, dieren en mensen als één betoog te lezen,
wordt tenslotte gestuurd door de afsluiting van de paragraaf. Daarin biedt
Krecke een overzicht van hoogtes waarop mensen in staat zijn te wonen. Dit
deed hij ook voor planten en dieren.
Of een relatie bestaat tussen verspreiding en raszuiverheid, blijft
onduidelijk. Hierop wordt misschien aangestuurd door de voorspelling dat 5
en 6 zullen verdwijnen. De geschiedenis van kolonialisme is wel een raciale
geschiedenis geworden. Ras kan zo de hegemonie van Europa legitimeren.
Aantal en verspreiding bepalen de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van
rassen. In die zin vormen 1 (het blanke ras) en 6 (het Australische ras) de
grootste oppositie: het eetste ras is het talrijkste, het laatste is al bijna
verdwenen. Maar een principiële raciale ongelijkheid heeft Krecke hier niet
uiteengezet. Op grond van zijn tekst is het strikt genomen niet mogelijk om
verspreiding versus uitsterven te beschouwen als tekens van superioriteit van
het blanke ras versus inferioriteit van andere rassen. Wat minder impliciet ligt
die redenering wel besloten in de beschrijving van het Amerikaanse ras,
eenvoudig omdat geen andere oorzaak wordt aangereikt. Uitbteiding van
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Europeanen kan uiteindelijk alleen ondergang van indianen tot gevolg
hebben als sprake is van machtsoverwicht, sterfte door verspreiding van onbekende ziekten daargelaten.
De voorbeelden uit Krecke zijn niet uniek maar meer een verwerking
van een algemeen vertoog met een vastliggende representatie van de verhouding tussen mensen, tussen Europeanen enerzijds en "anderen", de minder
talrijken, anderzijds. Schuiling gaat in op die tegenstelling nadat hij een overzicht van negen rassen heeft gegeven. In dit overzicht staat het blanke ras
bovenaan, gevolgd door respectievelijk Negers, Hottentotten, Dravida's,
Mongolen, Maleiers, Papoea's, Australische Negers en Roodhuiden. Daarbij
vermeldt hij alleen het woongebied. In de toelichting besteedt hij aandacht
aan de Caucasiërs, met name aan de Indogermanen. Zonder dat hij hiervoor
direct argumenten aanvoert, stelt hij:
Aan de spits der beschaving staan de Kaukasiërs en onder deze vooral de Indo-Germanen,
welke alle door de verwantschap der door hen gesproken talen bijeenbehooren. (Schuiling
1896 deel 1:118)

Schuiling heeft dus direct een uitgangspositie bepaald: er is een superieur ras.
Oorsprong is hier zowel verwerkt in de aanduidingen Caucasiërs en Indogermanen, respectievelijk verwijzend naar de veronderstelde oorsprong der
mensheid in de Caucasus, als naar de oorsprong der talen, het Indogermaans.
Een relatie tussen beschaving en oorspronkelijkheid legt Schuiling hier op
zich niet. Duidelijker is wel de suggestie van een relatie tussen beschaving en
verspreiding. Schuiling onderscheidt acht groepen Indogermanen en hij laat
zien tot welke gebieden deze zich hebben verspreid. Zo creëert hij een verband
tussen beschaving en verspreiding, alsof verspreiding van de Indogermanen
het begrip beschaving expliciteerr. Maar net als Krecke legt ook hij geen
helder causaal verband. Na de verspreiding van de Indogermanen gaat de
aandacht in de tekst naar de "laagst ontwikkelde rassen" en naar de gevolgen
voor deze van de verspreiding van de Indogermanen. We lezen dan een vergelijkbaar betoog als in Krecke over verspreiding van het ene ras en afname van
het andere ras, nu beschreven als een ontmoeting tussen hoog en laag ontwikkelde rassen, waarin de laatste het onderspit zullen delven. De precieze
oorzaak blijft onbenoemd. Nu is werkelijk aan de lezers overgelaten om een
verklaring te formuleren:

Deze uitzetting van het terrein der hoogst ontwikkelde rassen heeft voor de laagst ontwikkelde rassen - de Australische Negers, de Roodhuiden, de Maleiers en de Hottentotten - in vele
streken noodlottige gevolgen gehad. Hier en daar zijn ze na en door de aanraking met het
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Blanke ras reeds uitgestorven en het eerstgenoemde ras gaat zijnen algeheelen ondergang te
gemoet (oorzaken?). (Sehuiling 1896 deel 1:119)

Hebben de lezers voor de beantwoording van de vraag alleen deze informatie
ter beschikking, dan zullen zij waarschijnlijk de bepalingen "hoogst ontwikkelde" en "laagst ontwikkelde" als een causale aanwijzing opvatten: het laag
ontwikkelde ras van de Australische Neger kan niet op tegen het hoog
ontwikkelde ras van Blanken en gaat daarom ten onder.
Door diverse stijlkeuzes (nominalisaties, lexicale keuzes) wordt de
politieke Europese geschiedenis van imperialisme en kolonialisme onzichtbaar. Daarvan hebben we inmiddels vele variaties gezien. Een deterministisch
en evolutionistisch vertoog leent zich daar uitstekend voor. Daarin functioneren ook de verhoudingen tussen rassen. Schuiling heeft aangeduid waarheen
verschillende groepen van Indogermanen zich hebben verspreid. Daarna gaan
ze weer op in een ras, een hoog ontwikkeld ras, en gedragen zij zich volgens
die raciale identiteit. Hun verscheidene verplaatsingen worden abstract
samengevat met "deze uitzetting van het terrein", wat eerder de aandacht op
"het terrein" vestigt, dat zich vanzelf vergroot, dan op mensen die zich
verplaatsen en daarbij terrein veroveren op anderen. De praktijken van verovering, uitbuiting, uitroeiing worden eufemistisch verwoord met "aanraking", wat in feite de dramatische en fatalistische voorstelling van de
gebeurtenissen versterkt. "Aanraking" doet meer denken aan een liefdevol
gebaar, dan aan een gewelddadige strijd en wekt misschien wel de indruk dat
lichamelijk contact zich niet verdraagt tussen mensen van verschillend ras.
Aanraking alleen is al genoeg, wil het proces van ondergang van "lager" zich
voltrekken. Er is geen aanval. Verzet is dus ook niet mogelijk, laat staan zinvol.
Krecke betrok in zijn beschrijving van de rassen een heden en een (mogelijke)
toekomst. In die toekomst hebben de Australiërs en de Amerikanen geen
plaats meer. Schuiling voegt hier de Maleiers en Hottentotten aan toe.
Schuiling nu, zet de toekomstverwachting verder voort, wat hij symbolisch
aan het einde van het boek doet, alsof we een deel van een feuilleton lezen.
Aansluitend op de aankondiging van de ondergang sluit hij het boek af met
een zeer korte paragraaf (6 regels) "verspreiding van menschen". Daarbij
hoort een tekening dat de bevolkingsdichtheid van de diverse werelddelen
laat zien. Die legt niet alleen een bestaande situatie vast. Blijkens de toelichting moet die tekening in een toekomstig perspectief worden geplaatst, te zien
door de bril van een kolonisator:

Van de werelddelen is Europa verreweg het dichtst bevolkt. Dit blijkt duidelijk uit de achterstaande teekening, die aangeeft, hoeveel ruimte één mensch heeft in elk der vijf werelddeelen.
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Ze leert tevens, dat Amerika, en nog meer Australië, veel meer menschen moeten kunnen
voeden, dan er wonen. (Schuiling 1896 deel 1:119)

Bron: Schuiling 1896. deel I paragraaf 45

De tekening toon: een onevenwichtigheid in bevolkingsdichtheid. Bevolkingsdichtheid wordt
in die tijd algemeen gezien als
een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. 20 Meer spreiding over de werelddelen kan een
evenwichtiger beeld op leveren.
Deze schets is bijzonder wrang,
nadat het uitsterven (en niet de
genocide!) van volkeren is aangekondigd. Zal deze mogelijkheid
inderdaad worden benut, dan
betekent dit een absolute ondergang van indianen en Australiërs.
Dat hebben de lezers daarvoor

kunnen leren. Ook hier rest voor "menschen" in de klarste zin, geen andere
identiteit dan die van "Europeanen".
Uiterlijk
Het motief van verspreiding is bij Blink niet verwerkt in de tekst over rassen.
Bovendien vinden we in de paragraaf over rassen geen verwijzingen naar
thema's uit de fysische geografie. De bespreking van rassen staat zelfs los van
de direct voorafgaande paragraaf "De ontwikkeling van de mensch", waarin
de definities van ontwikkeling en vooruitgang langzaam duidelijk werden, als
definities met universele waarde. Daarin werden op Nederland na, geen
werelddelen of landen benoemd. Zoals gezegd ligt bij Blink nu het accent op
de discussie over de diverse indelingen. Die zet hij naast elkaar. De meeste
aandacht besteedt hij aan een indeling op basis van haarvorm, die twaalf
rassen oplevert. Daarin nemen ook de "Middellandsche zeevolken" (vergelijkbaar met het Caucasische of blanke ras) een plaats in. Zij worden als laatste
genoemd en behoren met de Nuba's en Dravida's tot de groep van "lokharigen". Dergelijke korre beschrijvingen van het uiterlijk van de diverse rassen
analyseer ik hier. Zij vormen de tweede groep impliciete en expliciete determinanten van een racistisch vertoog.
In het overzicht van Blink bepaalt de omschrijving van de zogenaamde
lokharigen de status van deze en andere rassen. De Middellandsche zeevolken

Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde

1 55

staan onderaan, de Hottentotten en de Papoea's, ofwel de "bundelharigen",
bovenaan. Zij lijken zo het verst af te staan van de "lokharigen". Van zes rassen
is ook een afbeelding opgenomen, dat wil zeggen een tekening en profil van
zes mannen, vertegenwoordigers van respectievelijk het Middellandschezeeras, van Amerikanen, Mongolen, Negers, Australiërs en Hottentotten
(Blink 1885:181). De volgorde is hierin omgedraaid. In plaats van onderaan
zoals in de tekst, staat het Middellandsche-zeetas nu bovenaan. De plaatsing
wordt ook bij Blink niet beredeneerd, maar de evaluatieve beschrijving van de
"lokharigen" kan wel een argument opleveren: hun uiterlijk wordt positief
gewaardeerd, in tegenstelling tot de andere categorieën van mensen waarbij
geen of een negatief commentaar wordt gegeven.
De gladharigen onderscheiden zij [Müller en Haeckel] weer in sluikharigen, die glad en stijl
Kaar hebben, en lokharigen, die her haar in sierlijke lokken om het hooid golft. (Blink
1885:182)

De lokharigen worden in poëtische stijl beschreven, zowel door de zinsstructuur als door "sierlijke lokken" en "om het hoofd golven". De positieve evaluatie is exclusief voor dit ras en heeft als effect dat andere rassen op grond van
hun uiterlijk automatisch minder waardering krijgen. Dergelijke emotieve
karakteriseringen staan dus niet bij alle rassen, maar we kunnen veronderstellen dat wanneer zij bij één of meer rassen wel opgenomen staan, dit betekenis
heeft voor de kwalificatie van andere rassen. De kenmerken brengen een
differentiatie tot stand. Een vergelijkbaar effect treedt ook op als de omschrijving afstandelijker is. Krecke volstaat bijvoorbeeld voor het Negerras met de
karakterisering "met gekroesde haren". Alleen bij Negerras staat de haarvorm
vermeld, wat impliceert dat dit een bijzondere en afwijkende vorm is. De
norm is zo niet alleen nog eens vastgelegd. De auteur kan er tevens van
uitgaan dat de norm al bekend is en dat de lezers impliciet zelf hieraan
voldoen: zij behoren tot het blanke ras dat zich onder meer kenmerkt door
plat haar. Indirect betoont die karakterisering de machtspositie van het
blanke ras, dat optreedt als (vanzelf)sprekend subject.
Explicieter dan de andere boeken is Bos ook nu in zijn voorkeur voor het
zogenaamde Caucasische ras. Twijfel over de indeling vermeldt hij niet. De
onderscheidingen worden begeleid door een beschrijving van het uiterlijk of
liever gezegd van een uiterlijke kwaliteit, waaraan soms is toegevoegd een
ontwikkelingsniveau of innerlijke karakteristiek. Daaraan hecht hij het
verspreidings-motief. De genegenheid voor het blanke ras is zonneklaar,
zowel op grond van het uiterlijk als op grond van een geestelijke aangeboren
kwaliteit. Bos haalt nogmaals het concept aan van oorspronkelijke aanleg:
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De Kaukasiërs hebben vaak eene blanke kleur, die verder naar 'r Z. soms echter in eene
bruine overgaat; over 't geheel zijn de gelaatstrekken fijner en edeler dan die van de andere
rassen. In oorspronkelijker! aanleg staan zij bovenaan. (Bos 1876:183)

Bij Bos versterkt de plaatsing achteraan de tegenstelling met de eerst
genoemde rassen, die van Nieuw-Hollanders en Papoea's. Zij zijn al eerder
genoemd. Een hoge dunk zullen de lezers van hen niet hebben, gezien de
eerdere suggestie dat beschaving voor hen niet weggelegd is. De NieuwHollanders worden als eersten beschreven. Die beschrijving is echter een
afschrijving. Hun uitsterven hangt in de lucht door de verwijzing naar de
Tasmaniërs in de laatste zin:
De bewoners van Nieuw-Holland hebben een rijkelijk behaard lichaam, eene donkere huid,
een neus die aan den wortel smal is doch naar beneden zich sterk verbreedt zonder krom te
worden, en een grooten, leelijk gevormden mond. Sommige stammen zijn naar het lichaam
zoowel als naar den geest toonbeelden van krachteloosheid, andere daarentegen zijn lichamelijk goed ontwikkeld, doch alle staan ze op den laagsten trap van beschaving. De Tasmaniens zijn geheel uitgestorven. (Bos 1876:181)21

Een causale relatie tussen beschavingsniveau en uitsterven wordt hier niet
verwoord, maar het uitsterven van Tasmaniërs laat voor Nieuw-Hollanders
eigenlijk geen andere gevolgtrekking meer toe. Het ontbreken van een
expliciet verband tussen beide maakt deze intetpretatie natuurlijk discutabel.
Feitelijk wordt geen relatie gelegd. Toch kunnen we de laatste zin, de manier
waarop die is toegevoegd, ook anders lezen; hij zorgt voot spanning, juist
doordat een verbinding ontbreekt. De toevoeging van de laatste zin impliceert een narratieve dimensie, die ook de interpretatie van de beschavingstoestand van Nieuw-Hollanders kan beïnvloeden. In dit licht kan ook de
beschrijving van hun uiterlijk extra betekenis krijgen: lelijkheid en krachteloosheid voorspellen en legitimeren hun ondergang, ze brengen hun eigen
ondergang teweeg. Zij zijn de laagste mensen, een beeld dat waatschijnlijk al
direct wordt opgeroepen door aan hen een "rijkelijk behaard lichaam" toe te
schrijven, een karakterisering die meer past bij apen dan bij mensen.
In hoofdstuk 1 sprak ik nog mijn twijfel uit over de juiste karakterisering van huidige en oudere vormen van racisme. Tegenwoordig zouden die
meer cultureel georiënteerd zijn. Biologisch racisme zou de oude vormen
definiëren. Mijn veronderstelling is weliswaar dat ook oude vormen een
duidelijk culturele component hebben, hiet zien we precies uitgedrukt wat
biologisch racisme is: het lichamelijk gestel wordt als inferieur gekwalificeerd.
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Deze kwalificatie actualiseert het sociaal-darwinistische vertoog.
Na de Nieuw-Hollanders worden de Papoea's beschreven, die in
ontwikkeling boven de Nieuw-Hollanders zouden staan (Bos 1876:182).
Door hun gedrag zouden de Papoea's zich weer onderscheiden van Maleiers:
"De Maleier verbergt zijne gemoedsaandoeningen, de Papoea loopt ermede te
koop" (Bos 1876:182). Het onderscheid tussen Papoea's en Maleiers is overigens van recente datum. Wallace deed het voorstel hiertoe in 1869. Bos lijkt
de karakterisering van Papoea's en Maleiers aan Wallace te hebben ontleend.
De overeenkomst met diens beschrijving, in de Nederlandse vertaling, is in
ieder geval opmerkelijk:
De Maleier is bedeesd, koel, ingetogen en zwijgzaam; de Papoea is vrijmoedig, onstuimig,
prikkelbaar en luidruchtig. De eerste is ernstig en lacht zelden; de tweede is vrolijk en lacht
graag: de een verbergt zijn emoties, de ander toont ze zondet terughoudendheid. (Wallace
1996:615)

De criteria voor de diverse rassen zijn niet bij alle beschrijvingen consequent
doorgevoerd. Soms gaat het om een eenheid van taal, soms om gedrag, zoals
bij de Maleiers ter onderscheiding van de Papoea's. Waardering is er alleen nog
voor het uiterlijk van de Dravida's: " 't zijn groote gespierde menschen met
groote, mooie oogen en weelderigen baardgroei" (Bos: 1876:182). Ook bij de
beschrijving van de Hottentotten en de bosjesmannen volstaat Bos met een
aanduiding van het woongebied en een beschrijving van hun uiterlijk: "Zij
hebben eene bruingele kleur, haar dat in bundeltjes gescheiden is en eene
huid, die spoedig rimpelig wordt" (Bos 1876:182). Deze beschrijving van
bosjesmannen en Hottentotten zullen we nog regelmatig tegenkomen. Ook
hier leidt de beschrijving van "anderen" tot een completer en positiever beeld
van het blanke ras.

3.7 Conclusie
Ik ben de analyse van het raciale vertoog in de boeken van Blink, Bos, Krecke
en Schuiling niet gestart met de paragrafen of hoofdstukken over rassen. Die
zijn in deze boeken maar kort. De analyse begon voorin, met de voorberichten, waarin de doelstelling van de natuurkundige aardrijkskunde uiteen wend
gezet. Die maakten duidelijk dat dit vak een speciaal mens- en wereldbeeld
voor ogen heeft. Dit beeld zou uiteindelijk ook raciaal ingevuld worden.
De analyse was dan ook gemotiveerd door de veronderstelling dat niet
zozeer de afzonderlijke bijdragen over rassen, als wel de voorafgaande paragra-
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fen over de fysische geografie, over dieren en planten, een raciaal vertoog
zouden kunnen formeren. In deze aardrijkskundeboeken klinken weliswaar
de wetenschappelijke vertogen door, die ik in het vorige hoofdstuk naar voren
bracht. Toch put geen van de auteurs zich uit in het vinden van denigrerende
termen om minderwaardigheid van rassen uit te drukken, die we wel aantroffen in wetenschappelijke verhandelingen. De racistische component van ras
ontstaat door het hele vettoog, het verhaal dat geweven wordt rond het totaal
van fysisch-geografische en natuurhistorische onderwerpen. De motieven die
in deze paragrafen een hiërarchische ordening van planten en dieren bepalen,
spreken mee in de teksten over rassen. In die eerste hoofdstukken komen al, in
de woorden van Balibar (zie hoofdstuk 2), de sociaal-politieke waarden naar
voren die de rassen betekenis geven. Wat op dat moment dan reeds duidelijk
is geworden, is dat Europa en Europeanen, een onaantastbare machtspositie
in de wereld hebben verworven, een verworvenheid van het zogenaamde
blanke ras.
Die positie wordt voornamelijk beredeneerd in een geografisch-deterministisch en evolutionistisch vertoog, waarin ontwikkeling een kernbegrip
is. De teksten zijn overwegend abstract, wat inherent is aan de stetke positivistische benadeling. De natuurlijke omstandigheden, met name het klimaat,
dicteren gedrag of, abstracter aangeduid, veranderingen. De analyse zou zich
expliciet richten op subjectiviteit, op de sociale subjecten en narratieve
elementen, aspecten die juist op de achtergrond worden geplaatst. De meeste
aandacht ging in dit hoofdstuk uit naar het leerboek van Bos. Toch gelden de
conclusies in grote lijnen voot alle vier de methoden. 22
Letten we expliciet op de manier waarop de lezers worden aangesproken, bijvoorbeeld met de persoonlijke voornaamwoorden, dan zien we hoe
binnen dat ogenschijnlijk neutrale vertoog een positief zelfbeeld wordt verwezenlijkt voor blanke leerlingen. Voor het leerboek van Bos heb ik aangetoond
hoezeer in de behandeling van Nederland, en vervolgens van Europa, de
onderwerpskeuze, de volgorde van de onderwerpen en stijl hieraan meewerken. Nederlander en Europeaan zijn overigens in de eerste plaats als ras gedefinieerd.
Opvallend was hoe ook op zinsniveau een evolutionistisch gedachtenpatroon wordt uitgedragen (meermalen heeft een propositie de vorm "x leidt
tot y"). O p een globaler niveau reflecteert de volgorde van de onderwerpen,
impliciet een chronologische reconstructie van de ontwikkeling van Nederland en Europa. Verhandelingen over die ontwikkeling zijn daarom ook te
lezen als fragmenten uit een verhaal, het verhaal van Nederlandse en Europese
wording en beweging, een ontwikkeling die vrijwel uitsluitend in positieve
bewoordingen wordt neergezet en die optimistisch stemt. Dat verhaal stopt
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weliswaar bij het toenmalige heden, middenin de periode van imperialisme
en kolonialisme, maar het houdt een oog op de toekomst gerichr.
Het determinisrische verroog heeft hier als neveneffect dat deze
teksten juist niet over kolonisatie gaan of over onderdrukking. Het vertoog
licht de consolidering van de machtspositie van Europa uit een politieke
context, waardoor kolonialisme niet meer is dan een fase uit een ontwikkelingsgang. Een kritische stellingname is hierdoor uitgesloten. Maar niet alleen
op grond daarvan. Gesteld wordt dat elk contact van Europa met de omgeving, de wijze waarop Europeanen de planten- en dierenwereld naar hun
hand zetten, een positieve uitwerking heeft. Ook het contact van Europa met
andere werelddelen heeft dat effect. Daarin onderscheiden mensen zich niet
van dieren en planten. Mensen zijn onderdeel van de natuur, een geordende
natuur wel te verstaan. Het idioom dat die ordening beschrijft, versterkt de
verwevenheid. Strijd, ruimte, trap, verspreiding, uitroeien, ontwikkeling, zijn
termen die zowel horen bij de beschrijving van de planten- en dierenwereld in
hun onderlinge relaties als in hun relatie tot de fysisch-geografische omstandigheden. Ze passen ook in de beschrijving van de relatie die mensen tot hun
omgeving en andere organismen hebben. De verwevenheid waar de teksten
op aansturen, heeft een retorisch effect: mensen(rassen) wijken in hun gedrag
niet af van soorten planten en dieren. H u n gedrag is natuurlijk en vanzelfsprekend.
Die eenheid komt ook tot stand door het effect van "men" of "de
mensen". Ik kende aan die mens een scharnierfunctie toe. Het nut voor "de
mens" of de relatie van "de mens" tot een plant of dier, bepaalt namelijk regelmatig de overgang naar een nieuw onderwerp. Deze mens, gepresenteerd als
universeel, heeft stilistisch gezien ook een belangrijk retorisch effect. Meermalen blijkt dat voor deze mens moet worden ingevuld: de Europeaan, de
man, de blanke, in het heden. Alleen deze mens bleek in staat zijn taak tegenover de hem omringende wereld, de planten en dieren, te vervullen.
Het laatste onderdeel van de natuurkundige aardrijkskunde, de
pagina's over rassen, beschouwde ik als sluitstuk. De ordening van de organische wereld, is een ordening van laag naar hoog. De mens vertegenwoordigt
als laatste, de hoogste levende instantie. Maar deze pagina's vormen ook op
een andere manier een sluitstuk. Ze tonen niet alleen de uiterste consequenties van de toepassing van een evolutionistisch vertoog op mensen, ze nodigen
ook uit tot een herbenoeming van Europese ontwikkeling en kolonialisme.
Waar we eerder over mensen lazen, lazen we in feite over mensen in het algemeen of over specifieke rassen. Meesral over het blanke ras. Kolonialisme is
dus een raciale aangelegenheid. Mensen bestaan in de eerste plaats als ras.
Ook die inpassing van geschiedenis in een raciaal vertoog heeft een
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normaliserend effect. Door niet te spreken over mensen maar over rassen,
wordt gesuggereerd dat mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen als
dieren- en plantensoorten. Toch zijn de paragrafen over rassen anders.
Analoog aan de beschrijving van de verhoudingen in de dierenwereld, wordt
dan wel het ogenschijnlijk neutrale motief van verspreiding opgenomen.
Maar wat weggelaten wordt, is het element van strijd. Er zijn nauwelijks
confrontaties. De teksten zijn uiterst kort, causale relaties moeten de lezers
meestal zelf leggen. Het proces van verspreiding (lees: imperialisme) versus
uitsterven of verdwijnen (lees: uitroeiing) voltrekt zich ogenschijnlijk automatisch en als vanzelfsprekend. Ik veronderstel dat dit een specifieke strategie
is om elk mogelijk bezwaar voor te zijn. Het beeld van een beschaafd blank ras
kan zo gehandhaafd blijven.
Daarnaast wordt in enkele boeken ook expliciet een superieure positie
toegekend aan het blanke ras, op grond van uiterlijk of ontwikkelingsstatus.
Oorspronkelijke aanleg is van belang en is volgens een aantal auteurs rasafhankelijk, hoewel aanleg net zo goed van toepassing kan zijn op nationaliteiten of volkeren. Van die aanleg hangt af of de natuurlijke omgeving benut
kan worden.
Lezers zullen waarschijnlijk niet anders dan waardering hebben voor
de Europese verworvenheden die zij krijgen voorgezet met de aardrijkskundeboeken. Mogelijkheden of aanleidingen tot kritische ("zelf"-) reflectie zijn er
niet. Het ontwikkelingsparadigma wordt als universeel gepresenteerd.
Binnen dat paradigma past Europa. Lezers worden aangesproken als inwoners
van Nederland of als Europeaan, over wie eigenlijk niets dan goeds te melden
is. Zij kunnen zichzelf met trots vertegenwoordigers van het Blanke Ras
noemen, een ras dat zich beweegt vanuit een oorspronkelijk gebied naar
andere werelddelen. De aardrijkskundeboeken maken hen deelgenoot van die
beweging, ook op subtiele wijze. De teksten zelf vertegenwoordigen een
Europese machtspositie en geven daar opnieuw vorm aan . De beschrijvingen
van andere werelddelen komen voor een groot deel tot stand vanuit de visie
van een kolonisator, die nieuwe gebieden verkent en die beoordeelt in
hoeverre natuur en mens "daar" ondergeschikt gemaakt kunnen worden aan
het Europese economische vooruitgangsideaal. De Europese reiziger zelf, de
kolonisator, is meestal afwezig. Zijn rol onderzoek ik in het volgende hoofdstuk.
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Noten
1

Zie voor een recent overzicht van de aandachtspunten en doelstellingen van
vertooganalyse Van Dijk 1997. Narratologie hoort daar wel bij. "

2

Deze omschrijving is afgeleid van Pratt (1986), Zima (1988) en Bal (1991), die
zich laten inspireren door het ideologie-begrip van Althusser. Zie voor de invloed
van de taal en van de narratio op de vorming van het subject, de kanttekening van
Worthington (1996) in hoofdstuk 9, noot 32.

3

Met deze laatste twee posities sluit ik aan bij de driedeling die Bal (1985; 1991a)
voorstelt om (narratologische) subjectiviteit kritisch te analyseren. Naast een
analyse van het focaliserend en handelend subject noemt zij ook het sprekend
subject. In hoofdstuk 4 ga ik hier verder op in.

4

De relatie tussen taal en ras is in hoofdstuk 2 niet aan de orde geweest. Toch speelt
taal in de indeling van mensen, naar afstamming, een grote rol (zie bijvoorbeeld
Hannaford 1996 en Poliakov 1979). Poliakov (1979) betrekt het taai-aspect
nadrukkelijk in zijn analyse van antisemitisme. In Duitsland bijvoorbeeld heeft
een aantal geleerden de Duitse taal willen aanmerken als oertaal. Bovendien
ontstond een hele cultus rond de zuiverheid van de Duitse taal, terwijl de verwarring rond taal en ras bijzonder groot werd. De interferentie tussen taal en ras betekent dat ook het ontwilckelingsvertoog op taal van toepassing kan zijn. Een
sprekend voorbeeld hiervan is de volgende passage uit een aardrijkskundeboek
van Bruins, bestemd voor leerlingen en leerkrachten van de lagere school. Het
fragment gaat over de taal van het Mongoolse ras en staat in een klein lettertype.
Hiervoor zijn het ras, de verscheidenheid van beschavingen en godsdiensten
besproken:
Groot is ook de verscheidenheid der talen in Azië. In de geschiedenis van de ontwikkeling
der menselijke taal onderscheidt men drie hoofdtijdperken: het tijdperk der eenlettergrepigheid (in dit tijdperk zijn de woorden tevens wortels), het tijdperk der aaneenlijming of agglutinatie (in dit tijdperk brengt de taal het tot eene soort van telkens weder oplosbare
samenstelling), en ten laatste het tijdperk der etymologie en verbuiging. (Bruins 1883:11)
Bruins heeft alle lof voor de bewoners van Hindustan, die hij een eerste plaats
onder de volken der aarde toekent. Van hen vermeldt hij bovendien dat zij Arische
talen spteken (Bruins 1883:27-8). Hoe we de relatie tussen beide standpunten
moeten interpreteren, blijft onzeker
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5

Fowler (1985) formuleert de volgende negen aspecten die een systematiek aan
stilistische analyses kunnen verlenen: lexicale processen, transitiviteit, syntaxis,
modaliteit, taalhandelingen, implicaties, beurtwisseling, fonologie en tenslotte
het aspect dat Fowler aanduidt met "Adress, Naming, and Personal Reference".
De meeste van deze aspecten, behalve fonologie en beurtwisseling, komen in deze
analyse aan de orde.

6

Deze stelling is ontleend aan Benveniste (1971), zie voor een toepassing Clifford
(1994) en speciaal Bal in "First Person, Second Person, Same Person" (1996b).

7

Nederveen Pieterse laat hier de etymologische relatie zien tussen "wild" en
"woud". Volgens de Webster Dictionary is wild (savage, sauvage) afgeleid van het
Latijn:
<sïlvaticus of the woods, wild, fr. sïlvd wood, forest> en het betekent: <not domesticated or
under human control: untamed: lacking the restraints notmal to civilized man>. (Nederveen
Pieterse 1990:31)
Die relatie vinden we overigens ook in de "woudmens", of de variant daarvan, de
"wildeman". Beide staan in oppositie met de zogenaamde beschaafde mens.

8

Van oudsher zijn Nederlanders bekend of berucht om hun overmatig drankgebruik. Erasmus sprak al over de liefde voor het drinken en ook Hugo de Groot zou
deze al noemen, naast allerlei grote deugden (Meijer Drees 1997). De tekst van
Hugo de Groot die Meijer Drees behandelt, komt pas in het begin van de negentiende eeuw in druk uit. Rond de eeuwwisseling is er ook binnen de overheid
discussie over maatregelen tegen alcoholmisbruik (zie verder hoofdstuk 8).

9

"Maar den hoogsten trap van beschaving, bereikt een volk eerst dan, wanneer
naast de bevrediging der stoffelijke behoeften ook geestelijke behoeften ontwaken
en het geleerd heeft deze door wetenschap en kunst te voldoen" (Pütz, ca. 1865:4041). In ditzelfde boek zet Pütz ook expliciet de diverse stadia uiteen, waarmee hij
de gebruikelijke antropologische indeling volgt. Zo helder zijn die stadia niet
opgenomen in de oudste boeken van mijn corpus, maar ook die volgen de antropologische conventies. Bij Pütz vertegenwoordigen jagers, respectievelijk vissers
en nomaden de eerste drie stadia. Het bezit van een vaste woonplaats bewijst het
vierde stadium (203-204). De stadia of "trappen" kunnen tenslotte ook op religies
worden toegepast.
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10 O o k H u m e geeft u i t d r u k k i n g a a n die v e r b e e l d i n g v a n o n t w i k k e l i n g , zoals blijkt
uit o n d e r s t a a n d e passage u i t e e n v o e t n o o t in Of National

Characters

(1748),

a a n g e h a a l d d o o r G a t e s Jr.:

I am apt to suspect the negroes, and in general all the other species of men (for there are four
or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There never was a civilized
nation of any other complexion than white, nor even any individual eminent either in action
or speculation. No ingenious manufactures amongst them, no arts, no sciences ... Such a
uniform and constant difference could not happen, in so many countries and ages if nature
had not made an original distinction betwixt these breeds of men. (Gates 1995:10)

Uit: H u m e , D a v i d , " O f N a t i o n a l C h a r a c t e r s " ,

The Philosophical

Works,

eds.

T h o m a s H i l l G r e e n & T h o m a s H o d g e G r o s e , 1 9 6 4 , deel 3 : 2 5 2 .

11 D e n B o e r wijst er overigens o p d a t deze i d e e ë n a l g e m e e n w a r e n en o o k d o o r
b i j v o o r b e e l d Voltaire w e r d e n u i t g e d r a g e n . T o c h h i e l d d a t in zijn geval n i e t in d a t
hij g e e n w a a r d e r i n g v o o r a n d e r e v o l k e r e n h a d . Voltaire prees o n d e r a n d e r e d e
C h i n e s e b e s c h a v i n g e n hij was ervan o v e r t u i g d d a t d e E u r o p e s e b e s c h a v i n g v a n u i t
h e t o o s t e n was g e k o m e n . K u n s t en w e t e n s c h a p z o u d e n verheffend

werken.

Voltaire b e w e e r d e d a t d a n k z i j k u n s t en w e t e n s c h a p E u r o p a zich snel z o u herstellen u i t b u t g e r o o r l o g e n en r a m p e n . ( D e n B o e r 1 9 9 7 : 8 5 - 8 8 )

12 O p v a l l e n d is d a t W a l l a c e in 1 8 6 9 in zijn b e s c h r i j v i n g v a n M a l e i e r s - en hij m a a k t
daarbij een vergelijking m e t Papoea's - n i e t d e i n v l o e d v a n E u r o p e a n e n , m a a r o p
h u n plaats die v a n C h i n e z e n v e r m e l d t :

Het valt niet mee om ovet de verstandelijke vermogens van die ras te oordelen, maar ik heb
de neiging om ze wat hoger aan te slaan dan die van de Maleiers, ongeacht het feit dat de
Papoea's nog op een laag beschavingspeil staan. Men moet echter bedenken dat de Maleiets
eeuwenlang door Hindoestaanse, Chinese en Arabische immigranten zijn beïnvloed, tetwijl
het Papoease tas uitsluitend is blootgesteld aan de uiterst eenzijdige en lokale invloed van de
Maleise handelaren. De Papoea is veel levenslustige!, een eigenschap die ongetwijfeld zeer
van pas komt bij zijn intellectuele ontwikkeling. Papoease slaven doen verstandelijk niet
ondet voor Maleiers, het omgekeerde is eerder het geval. Op de Molukken wotden ze vaak
aangesteld in vertrouwensfuncties. De Papoea heeft meer gevoel voor kunst dan de Maleiet.
(Wallace 1996:614)

T o c h , z e d e l i j k h e i d e n affectie zijn bij Papoea's, volgens W a l l a c e , w e e r m i n d e t
v o o r d e l i g d a n bij M a l e i e t s . O p d e vergelijkingen t u s s e n deze twee rassen k o m i k
later i n d i t h o o f d s t u k t e r u g .
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13 Bij Camper (1791) verwijst "inboorlingen" overigens ook naar volken binnen
Europa. Een negatieve bijklank lijkt deze term eind 1900 nog niet te hebben. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het onderscheid dat Pütz (ca. 1865) maakt in vreemdelingen en inboorlingen, waarbij hij zich baseert op Herodotus. Aldus start hij zijn
beschrijving van de bevolking van Afrika: "Ook nog in onze dagen past de verdeeling der bevolking (120 mill.?) door Herodotus in inboorlingen en vreemdelingen
(157).

14 Den Boer (1997) onderscheidt nog een derde betekenislaag van Europa: vrijheid.
Als zodanig komt deze betekenis van Europa in de schoolboeken niet voor, tenzij
we vrijheid opvatten als het leven in vrijheid in republiek of monarchie, in tegenstelling tot het leven onder een dictator of een despoot.
15 In Pütz wordt ook een relatie gelegd tussen ontwikkeling en regeringsvorm. Naast
een monarchie en republiek staan despotisme en een aartsvaderlijke regeringsvorm. De laatste twee horen eigenlijk niet tot Europa. Hooguit komen ze voor in
de randgebieden:
Evenmin als de Europeanen de beide laagste trappen van beschaving kennen, zijn zij bekend
met de beide onvolmaaktste vormen der staatsregeling, die op het naauwste verbonden is met
tien toestand der beschaving of ontwikkeling. Niet alleen wordt de aartsvaderlijke regeringsvorm geheel buiten de Europesche beschaving gesloten, maat ook den despotischen vindt
men alleen - en dan nog ondet zachtere vormen dan in de onafhankelijke staten van de beide
andere deelen der oude wereld - in het hoofdzakelijk tot Azië behoorende Osmanische rijk.
(Pütz ca. 1865:204)

16 De relatie tussen werklust en klimaat is algemener, en zien we ook bij Pütz zeer
helder verwoord.
Even als West-Azië het geographische middenpunt van het menschelijk geschlacht is [...], is
het ook de wieg der beschaving [...]. Deze verspreidde en ontwikkelde zich voornamelijk in
het klimaat der gematigde luchtstreek, waar de mensch door de snelle en veelvuldige afwisseling der natuurtoestanden (temperatuur, jaargetijden) wotdt aangespoord rot een voortdurenden, maar vruchtbaren strijd met de natuur, die zich hier hare gaven slechts laat afpersen.
Daarentegen geeft de kwistige natuur der tropische wereld in het geheel geen prikkel tot
inspanning en Iaat den mensch in werkeloosheid wegzinken en verslappen; in de koude
streek strijdt de mensch ook wel met de natuur, doch zonder gelukkig gevolg, een wanhopigen strijd. (Pütz ca. 1865:41)

17 Leerssen brengt deze traditie in verband met een algemene tendens om te zoeken
naar een zogenaamd "juste milieu". Het eigen volk is normaal, de eigen karakte-
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ristieken genuanceerder dan die van een ander volk. De ander wordt eerder karikaturaal weergegeven: "Navenant zal men dan ook het eigen volk een centrale
positie toeschrijven, halverwege tussen twee uitersten." De plaatsing van zichzelf
in een gematigde klimaatzone is daarvan het voorbeeld. (Leerssen 1998:128)
18 Hoe sterk de taal van die strijd of competitie is, blijkt uit de analyse van Keiler
(1992) van de exacte wetenschap. Zij toont dat die termen zelfs in de moderne
microbiologie en mathematische ecologie zijn doorgedrongen, waarmee ook deze
"harde" wetenschap culturele normen herbergt.
19 Waarschijnlijk bedoelt Blink hier Ernst Haeckel en Max Muller. Dat Haeckel zich
zeer laatdunkend uitliet over een aantal rassen (zie hoofdstuk 2), heeft Blink niet
verhinderd naar zijn indeling te verwijzen. Uit de studie van Poliakov (1979)
komen Haeckel noch Müller naar voren als wetenschappers die stelling namen
tegen racistische wetenschappers.
20 Duidelijk wordt dit geïllustreerd in Mulder (1914). Daarin wordt het beeld van
de trappen ook op bevolkingsdichtheid toegepast, als "trappen der dichtheid". Hij
verbindt middelen van bestaan aan de bevolkingsdichtheid, zonder overigens dat
hier nu zo duidelijk een norm uit spreekt (131-134). Bovendien is opvallend dat
hij sterfte onder de zogenaamde "natuurvolken" niet als een natuurlijke loop van
de geschiedenis ziet (134-135). Hij vermeldt het terugdringen door blanken naar
minder goede streken, de gruwelen waarmee dat gepaard ging, naast ziekte. Expliciet is hij in zijn verwijzing naar de Engelse kolonisatie in Australië. De "jacht op
inboorlingen" door de Engelsen noemt hij een treurige bladzijde uit de Engelse
geschiedenis der kolonisatie.

21 Het is opvallend dat Darwin in The Descent of Man (1872) ook alleen verwijst naar
het uitsterven van Tasmaniérs en andere Zuidzee-volkeren. In die tijd gelden zij
waarschijnlijk als de bekende voorbeelden (zie hoofdstuk 2).
22 Over Nederlanders bijvoorbeeld en hun strijd tegen het water, lezen we niet alleen
bij Bos, maar ook bij anderen. Zo schrijft Blink dat "ons" volk volhardend en
krachtig is geworden door "den voortdurende kamp met de zee" (1885:180).
Toch is het niet zo dat de boeken qua inhoud steeds precies met elkaar overeenstemmen. Net als de wetenschappers kiezen de schoolboeken-auteurs niet altijd
eenzelfde rassenindeling en is de ene auteur op sommige momenten genuanceerder dan de andere. Representatief zijn hun boeken wel. Dit bleek toen ik ter
controle het boek van Pütz (ca. 1865) en dat van Krecke uit 1897 naast het corpus
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Plattegrond tentoonstelling Djenné
Bron: Ontwerpbureau Plat

Plattegrond van de tentoonstelling Djenné, mooiste stad van Afrika, Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, december 1994 tot augustus 1995.
Toelichting: De pijlen geven de looprichting aan. In de gang passeert men
zeven displays waarop de ontdekkingsreizen zijn verbeeld, daarna slaat men
rechtsaf, naar de ruimte waar de "eigenlijke" tentoonstelling begint.

j go

In de ban van het >

Aan de hand van deze plattegrond bezocht ik een paar jaar geleden de
tentoonstelling over Djenné in Leiden. De historische en culturele rijkdommen van deze stad waren samengebracht in verschillende zalen, te bereiken
via een brede gang. Daar begon de tentoonstelling eigenlijk al en daar konden
de bezoekers kennisnemen van de notities en foto's gemaakt door negentiende
eeuwse reizigers uit Europa. Hun reportages over Djenné leidden de tentoonstelling in. Er werden wel andere bronnen getoond, waaronder Arabische
overleveringen, maar dan bevonden de bezoekers zich al in de eerste zaal.' Zo
weerspiegelde deze opstelling een epistemologische geschiedenis. Die gaf in
eerste instantie aan hoe "wij" deze stad hadden leren kennen. We zouden deze
opbouw ook kunnen opvatten als een uitnodiging om met de ogen van een
verwonderde reiziger de zaal te betreden, maar noodzakelijk was dat niet.
Toch werden de bezoekers later wel als reizigers aangesproken, als wandelaars,
langs verleden, heden en toekomst, terwijl ze ondertussen keken naar de
verschillende objecten, een huis betraden en luisterden naar de geluiden van
de stad.
Deze opbouw van de tentoonstelling is vertrouwd, evenals de aansporing om vanuit de positie van een reiziger een "vreemd" land of een "vreemde"
cultuur te bekijken. In sommige documentaires komt dit reis-motief ook
voor, die daardoor het karakter van een reisverhaal krijgen. Terwijl we kennismaken met nieuwe, fascinerende plaatsen op de wereld, volgen we de verslaggever op diens tocht. We zien hem (laten we voor het gemak een man als
reporter kiezen) vertrekken en aankomen, mensen ontmoeten en ondertussen
horen we zijn beschrijvingen en commentaar. Via dat personage komt niet
alleen het verhaal, de geschiedenis achter de documentaire in beeld, deze
constructie kan ook de betrokkenheid van de toeschouwers verhogen, zeker
als de verslaggever onze sympathie heeft. Misschien kruipen we zonder dit
meteen te merken direct in diens huid en delen we zijn ervaringen en lotgevallen. Treden deze op de voorgrond, dan verleent de rol van de verslaggever
een extra dramatisch gehalte aan de documentaire.
Dit hoofdstuk gaat over de betekenis van de reis in aardrijkskundeboeken.
Evenals in de tentoonstelling en de documentaires functioneert een reis ook
in oude en nieuwe boeken vaak als een epistemologisch of didactisch principe. Dat aan de ontdekkingsreizen wordt gerefereerd, is niet verwonderlijk
omdat geografische kennis voortkomt uit de reizen van Europeanen, die in
hun documenten wetenschappelijke, politieke en vermakelijke belangen
verenigden. Wat beschikbaar was aan informatie over andere landen en
werelddelen was gebaseerd op hun reportages. Die creëerden voor hun lezers
een werkelijkheid van gebieden die tot dan toe onbekend waren in Europa.
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Getuigenissen van die reizen komen in de schoolboeken dan ook voor
in de trant van "ontdekkingsreizen hebben geleerd" of "uit onderzoek blijkt".
Soms worden ontdekkingsreizen expliciet behandeld, soms vormt een reis het
kader waarbinnen de nieuwe stof wordt aangeboden of gaan de leerlingen als
het ware zelf op reis. De reis kan zo een onderliggende tekst vormen waarin de
representaties van "het andere" een plaats krijgen.
War heefr een reis nu te maken met een raciaal vertoog? O p zichzelf
niets. Maar hier gaat het om een specifieke reis, die onlosmakelijk verbonden
is met imperialisme en antropologie, met politiek en wetenschap. Letterlijk
hebben de ontdekkingsreizigers een afstand overbrugd, in hun verslaglegging
creëerden ze opnieuw een afstand. Hun discursieve verwerking van die reis
bestendigde de verbeelding van een machtig Europa, een christelijk en
beschaafd werelddeel enerzijds, en een heidense, primitieve wereld buiten
Europa anderzijds. Specifieke conventies golden ook voor de reisliteratuur en
reisverslagen, zoals we hiervoor hebben gezien, en ook die krijgen ideologische betekenis. De reiziger trad vaak op als afgezant van die Europese,
beschaafde wereld. Bezien we straks hoe reizigers zichzelf definieerden (als
vertegenwoordigers van een blank ras) en hoe raciale voorstellingen geprojecteerd zijn op de ontdekkingsreizen ("blank ontmoet zwart"), dan komt die
relatie met een raciaal vertoog wel in beeld. Daarom onderzoek ik hoe "de
reis" een bouwsteen vormt van een raciaal vertoog.
Het verspreidingsmotief dat in het vorige hoofdstuk aan de orde
kwam, is te zien als een wetenschappelijke en raciale verwerking van het Europese imperialisme. Toen werd onder meer duidelijk dat verspreiding van het
blanke ras gold als een indicatie van raciale superioriteit. De reis die in dit
hoofdstuk centraal staat, kunnen we op een aantal momenten lezen als een
narratieve uitwerking van het predikaat "het enige tas dat over de hele wereld
verspreid is". Ofwel, dat predikaat vindt nu narratieve ondersteuning. Dit
hoofdstuk gaat niet zozeer over die letterlijke verwijzingen, maar analyseert
vooral de manieren waarop het reis-motief in schoolboeken opnieuw vorm
geeft aan een imperialistisch en raciaal vertoog. Soms krijgen de leerlingenlezers daarin ook een rol, bijvoorbeeld doordat zij als potentiële reiziger
worden aangesproken.
Een narratieve dimensie van analyse lijkt buiten de orde omdat schoolboeken strikt genomen geen verhalen zijn. Schoolboeken zijn non-fictioneel
en informatief. Komen verhalen voor, dan dienen ze ter ondersteuning van
wat in de lopende tekst aan leerstof wordt aangedragen. De manier waarop
verspreiding, beweging en reizen vormgeven aan de introducties over landen
en mensen buiten Europa, nodigt echter uit tot een analyse die in ieder geval
oog heeft voor narratieve elementen. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
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gezien, moeten we narrativiteit niet strikt genomen als "des verhaals"
beschouwen, maar als een invalshoek binnen de vertooganalyse, naast topics,
stijl of thematische structuur. Aandacht voor narrativiteit voegt zo een dimensie toe aan de analyse. Dan is er ruimte om te onderzoeken hoe subjectiviteit
en ongelijkwaardigheid tussen sociale subjecten ontstaan, ook in teksten die
een zakelijke uitstraling hebben, zoals schoolboeken. Een manier om die
machtsongelijkheid tussen betrokkenen in een tekst te onderzoeken, heeft Bal
(1985) uitgewerkt in Narmtology: Introduction to the Theory of Narrative.2
Daarin brengt ze de focus van analyse terug tot drie basisvragen: Wie spreekt?
Wie ziet? Wie handelt? Dit houdt in dat de analyse zich richt op het subject
dat spreekt, het subject van focalisatie en het subject van handeling. Subjectiviteit kan zo kritisch worden geanalyseerd. Expliciet voeg ik de rol van de
lezers toe en de thematische opbouw van de tekst.
Tijd en beweging veroorzaken narrativiteit. Zoals hiervoor duidelijk
werd, komen die aspecten ook in de aardrijkskundeboeken naar voren als we
de samenhang tussen sommige hoofdstukken of paragrafen proberen te
ontdekken. We kunnen daarbij op de thematieken letten, maar ook op de
zogeheten narratieve indicatoren. Zo konden we in de zakelijke beschrijving
van de planten- en dierenwereld ook een sociaal-darwinistisch plot als onderliggende tekst ontdekken, omdat tussen de thema's een temporeel verband
aan te wijzen was. In die zin is narrativiteit aanwezig, in de woorden van
Worthington (1996): "One of the characteristics of narration is temporal and
spatial emplotment: narratives are concerned not with isolated moments or
particular acts, but with sequences of acts and events" (14). Ook die samenhang droeg bij aan verbeeldingen van ongelijkwaardigheid, in dit geval tussen
rassen. Toch kan een piot-structuur ook opgevat worden als een algemeen
kenmerk van een wetenschappelijke verhandeling, een visie die Ochs (1997)
als volgt toelicht. Een plot brengt coherentie aan tussen scenes, actoren,
handelingen etc. die te maken hebben met een specifieke gebeurtenis. De plot
is te zien als een theorie over gebeurtenissen vanuit een specifiek gezichtspunt.
In aansluiting hierop brengt Ochs de samenhang tussen een verhaal en een
wetenschappelijke verhandeling als volgt onder woorden:

In this sense, stories are akin to scientific narratives. While scientific narratives de-emphasize
agents and motives (Latour, 1987). they share with story narratives the property of recounting something otit of the usual - an enigma, a discrepancy, an oddity, a challenge, an upset
that disturbs the equilibrium. Further, both scientific and personal narratives try to shed
light on that problem by placing the problem within a sequence of cause-effect events and
circumstances. (Ochs f997:193)' 1
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Tijd en beweging waren in de natuurkundige aardrijkskunde maar in geringe
mate aanwezig. Het reis-motief dat in dit hoofdstuk centraal staat, maakt een
narratieve oriëntatie al bijna vanzelfsprekend, of zoals Curtis en Pajaczkowska
kortweg stellen: "The journey is a symbol of narrative" (1994:199). De reis als
symbool voor narrativiteit èn symbool van een imperialistisch vertoog. Deze
combinatie is relevant voor dit hoofdstuk.
Teksten over de kennismaking en verkenning van de wereld, speciaal
van Afrika vanuit Europa, vormen het centrale corpus voor de analyse. Ik
richt me op schoolboeken uit de jaren tussen 1900 en 1940. Het corpus
bestaat allereerst uit passages waarin de reis en reiziger vooral op de achtergrond aanwezig zijn. Ze hebben met andere woorden geen personage-effect
(zie Hamon 1983). Maar als zodanig kunnen ontdekkingsreizigers wel optreden. Dit hoofdstuk beweegt zich van de impliciete, abstracte reizigers naar die
reizende personages. In paragraaf 3 analyseer ik de rol van het reizen in enkele
korte inleidende beschrijvingen van Afrika, uit schoolboeken in de periode
1910-1925. De interdiscursieve relatie met reisverhalen en de effecten daarvan worden hier inzichtelijk. In paragraaf 4 krijgt de reis meer "body". Ik
analyseer teksten waarin de ontdekkingsreizigers worden opgevoerd in de
beschrijving van de werelddelen. Deze boeken zijn van iets later datum, van
na 1930.
Ter inleiding op de analyse van de beschrijving van Afrika, ga ik in de
paragraaf hieronder in op de betekenis van de troop van de reis in relatie tot
imperialisme en ras (en gender). Een historische invalshoek maakt duidelijk
hoezeer eurocentrisme en dus machtsongelijkheid al in het "reizen" zelf besloten ligt. Daarnaast besteed ik aandacht aan enkele narratologische conventies
die ook hun uitstraling op schoolboeken hadden (of hebben) en een specifiek
retorisch, ideologisch effect veroorzaken.

4.2 De macht van de reis
De reis die hier ter discussie staat, is een specifieke reis en een typisch westers
concept. Ongelijkheid is hieraan inherent en ontstaat door de relatie die de
reis vastlegt tussen het waarnemende subject en zijn object, door de richting,
het doel en de discursieve verwerking van de verplaatsing. Deze betekenis van
het reizen vloeit voort uit de verandering in mens- en wereldbeeld die de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance markeert. Reizen horen bij die
verandering, of zoals Lemaire stelt: de reis symboliseert de overgang naar een
nieuwe periode (1986:20). In zijn publicatie Filosofie van het landschap (1970,
herdruk 1996) betrekt Lemaire de betekenis van het reizen ook op de ontwik-
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keling van de persoonlijke identiteit. Het reizen wordt een middel om de
eigen identiteit te vinden en demonstreert, zegt Lemaire, een crisis van de
onmiddellijke identiteit (1996:114-115). Na 1700 gaan wetenschappers op
reis vanuit de veronderstelling dat men pas tot werkelijke kennis komt buiten
het eigenlijke woongebied, als men in contact komt met verschillende culturen en landschappen. De reis naar vreemde gebieden wordt het middel om tot
waarheid te komen (1996:118-9).
Met het doel van het reizen verandert na de Middeleeuwen ook de
betekenis van het centrum. Men begeeft zich niet zozeer meer naar de centra
van religiositeit, maar verplaatst zich vanuit een ander, nieuw centrum, gemotiveerd door wetenschap, naar buiten, naar nog niet verkende gebieden.
Europa wordt het centrum van studie en macht, van waaruit mensen vertrekken, alleen gericht op zichzelf (Fabian 1983:6). De mens is niet langer object,
maar subject van handelen, van visie en taal. De mens is zelf "het centrum of
beginpunt van waaruit de wereld bekeken en veroverd kan worden" (Van
Alphen & De Jong 1988:8). In het vorige hoofdstuk zagen we inderdaad
hoezeer Europa in het centrum wordt geplaatst, terwijl "de mens", synoniem
is van Europeaan (en man uit de betere klasse). Vanuit diens perspectief kreeg
de wereld vorm. Vanuit het kerngebied Europa ontstaat de moderne geografie
en de antropologie (Lemaire 1986:20). Fabian (1983:6-7) spreekt in dit
verband van een "travel as science". De reis is een verplaatsing terug in de tijd,
althans voor de wetenschappers toen, in de achttiende eeuw en daarna. Het
zoeken naar zichzelf is ook een zoeken naar een eigen verleden, het verleden
van de mensheid.
Omdat de verplaatsing duidelijk vanuit dit centrum plaatsvindt,
vergelijken Curtis & Pajaczkowkska de positie van de hedendaagse toerist met
die van de oude reiziger. Voor beiden is de weg terug naar huis verzekerd.
Daarin onderscheiden zij zich van de migranten en vluchtelingen:
If the tourist travels, for the most part, backwards in time, then the immigrant, the exile and
the diasporic ttavel forwards with no promise of a restored home. The uncertainties and
dangers of travel are now part of the experience of the previously visited - the economic
migrants and political refugees who travel with little hope ot return. (Curtis & Pajaczkowska
1994:202-3)

Niet zozeer de vergelijking tussen toerist en migrant op zich als wel het onderscheidende kenmerk dat hier wordt genoemd, is van belang voor een kritische
kijk op reizen: voor de reiziger is de tocht een onderbreking van een dagelijks
ritme, naar een plek waar de tijd zogenaamd stilstaat of heeft stilgestaan, een
beeldspraak die nog steeds wordt gebruikt in aankondigingen van "verre"
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reizen. Vrijuit beweegt de reiziger zich door deze gebieden, als een observator
uit een andere tijd ("deze tijd" of "de moderne tijd") aan wie mensen en landschappen voorbijtrekken, open voor beschrijving en waarneming.
De ontdekkingsreizen vanuit Europa, gemotiveerd door wetenschappelijke en economische idealen, resulteren in een toe-eigening. Niet alleen
door een daadwerkelijke verovering, maar ook door een symbolische, discursieve verovering: de nog niet bekende gebieden en culturen worden benoemd,
dat wil zeggen ingekaderd binnen Europese categorieën die hun anderszijn en
mogelijke economische betekenis voor Europa vastleggen. Ook daarvan
zagen we reeds een aantal voorbeelden. In die beschrijving versterkt Europa
tevens haar eigen identiteit. Het nieuwe, wordt echter slechts tegenhanger van
het zelf, een behoefte of neiging die volgens Pratt kenmerkend is voor een
imperialistische metropool (1992:6). In haat rijke analyse van reisliteratuur,
onder meer in relatie tot imperialisme, gaat Pratt in op de macht van de reiziger, die in zijn verslag een wereld buiten Europa schetst voor de Europese
lezers. Hij verbeeldt daarin een ontdekking die in feite niet aan hem kan
worden toegeschreven, maar door publicaties van een dagboek, door namen
op de kaart in te vullen, de rapporten naar sociëteiten en commissies te sturen,
geeft hij zichzelf gestalte als ontdekker en gaat de ontdekking leven.
De auteur volgt in zijn reisverslag de conventies voor reisliteratuur en
hanteert de daarbij horende retorische strategieën en narratieve gebruiken die
ertoe leiden dat de reiziger en zijn reis respect verdienen. Bovendien heeft zijn
verslag een positieve uitwerking op de verbeelding van Europeanen: hun
aanwezigheid elders, hun streven naar andere werelddelen te gaan is volkomen gerechtvaardigd. Een van die conventies die veel voorkomt, is de verwerking van wat Pratt noemt de "narrative of the anti-conquest", een manier van
representeren waardoor de Europese (bourgeois) subjecten als onschuldig
naar voren komen en hun aanwezigheid en autoriteit, waar dan ook ter
wereld, volkomen natuurlijk of vanzelfsprekend wordt. Deze "anti-conquest"
treedt niet alleen in reisliteratuur op. Ook schoolboeken volgen, zoals we
hiervoor ook al hebben gezien, diverse tekstuele procédés waardoor kolonisatie als onontkoombaar proces wordt: de tegenstanders worden door het
vertoog "uitgeschakeld" of stilgehouden.
In haar analyse van Victoriaanse reisliteratuur introduceert Pratt een
andere troop die ook relevant is voor de analyse van schoolboeken: de troop
Monarch-of-all-I-survey, waarmee zij het landschap karakteriseert dat vanuit
die imperialistische visie vorm krijgt voor de lezers (Pratt 1992:198-227). De
reizigers zijn degenen die waarnemen en hun visie heeft gezag. Wat zij zien is
wat er is. Hun blik en interpretatie kent geen beperkingen of kritiek. Verschillende strategieën zijn hiervoor verantwoordelijk. Aan de hand van Richard
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Burtons Lake Regions of Central Africa (1860) illustreert Pratt er drie.
De esthetisering van het landschap is de eerste en meest in het oog
springende strategie. Vervolgens is vaak een verdichting van betekenis
("density of meaning") aan te wijzen. Die verdichting ontstaat door een overvloedig gebruik van adjectieven, die bovendien sterk verbonden zijn, ook
materieel gezien, met de thuiscultuur van de schrijver. En tenslotte een
"mastery, predicated between seer en seen" (204). Pratt hanteert in haar
toelichting hierop de metafoor van een schilderij. De reiziger schetst een
beeld van een landschap of tafereel en verwerkt daarin zijn oordeel. Het landschap ontstaat vanaf het moment dat hij erin verschijnt en is statisch (205).
Deze retoriek van de ontdekking signaleert Pratt ook in de jongere
reisliteratuur van Moravia en Theroux, hoewel zij zich bedienen van andere
metaforen en schrijven in een postkoloniale periode, na 1970, waarin begrippen als omwikkeling en onderontwikkeling gaan overheersen en er weinig
meer te ontdekken valt. Maar het landschap kan nog evengoed een zeer esthetiserend tafereel worden, met dat verschil dat nu een balkon van het hotel het
punt wordt waar de auteur-schilder plaatsneemt.' Vanaf dat punt "beheerst"
hij de omgeving.
Drie voorbeelden
Zoals gezegd komt een reis-motief op verschillende manieren terug in de
aardrijkskunde, zowel in de oude als in de nieuwe boeken. Ik laat drie varianten zien. De eerste variant dateert uit een oudere periode en illustreert het
principe van esthetisering. De twee andere voorbeelden komen uit nog vrij
nieuwe boeken en tonen de toepassing van de reis als didactisch principe.
Hoewel verschillend toegepast, versterkt de tussenkomst van de reis de positie, de autoriteit van de reiziger ten opzichte van diens omgeving.
Het eerste voorbeeld is een fragment van een beschrijving van de grote
grasvlakten rond de Orinoco uit het aardrijkskundeboek van Bos (1876).
Hierin wordt een reiziger opgevoerd, in de derde persoon, via wiens blik de
lezer kennismaakt met het landschap.
De reiziger die het aan planten overrijke kustgeb. v. Venezuela heeft verlaten, staat eensklaps
aan den rand van eene bijna boomlooze steppe. Geen heuvel, geen rots verheft zich in de
onmetelijke ruimte. Dood en stijf ligt de steppe voor hem, her gemoed met het gevoel der
oneindigheid vervullende. Overal is men op de groore vlakte begonnen veeteelt uit te oefenen. [...]
Vliegen nu [als de bodem door droogte is gaan splijten] wervelwinden over de vlakte, dan
levert zij een buitengewoon schouwspel op. Als trechtervormige worken, die met de spitsen
naar de aarde zijn gekeerd, stijgt het zand op. Een droefgeestig, bijna strookleurig flauw licht
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daalc van her uitspansel, dat nu laag bij de aarde schijnt te hangen, neer op de verdorde landstreek. De horizon schijnt naderbij te komen. De steppe wordt kleiner, en benattwder ook
wordt het den reiziger te moede. (Bos 1876:140)

Dit fragment volgt op een tot dan toe zeer zakelijke beschrijving, eigenlijk een
opsomming, met voornamelijk topografische gegevens van de beide Amerikas. De stijl waarin het landschap rond de Orinoco wordt beschreven en
waarvan het citaat hierboven maar een deel is, is van een heel andere orde.
Mensen komen nagenoeg niet voor. Even neemt de reiziger herders waar,
nadat is gemeld dat er veeteelt voorkomt en even noemt hij "inboorlingen" als
informatiebron ("Soms ziet men, zoo verhalen de inboorlingen, [...]", p.l 41).
Dit fragment laat volgens mij zien hoe de opvoering van de reiziger als
focalisator, een zeer literaire, impressionistische beschrijving mogelijk maakt,
vol met personificaties en emotief taalgebruik. Deze esthetiserende stijl doet
denken aan de Monarch-of-all-I-survey troop van Pratt. Ook hier plaatst de
reiziger zich buiten het landschap en aanschouwt hij het van een afstand. Een
personage-effect heeft deze reiziger echter niet. Hij is even abstract als de
externe vertelinstantie die de impressionistische stijl doorbreekt, met de
mededeling dat in dit gebied nu veeteelt plaatsvindt. Die tijdsdimensie ligt
buiten de waarneming van de reiziger. Zijn ervaring is in een tegenwoordige
tijd gesteld, waardoor hij een abstracte persoon blijft, wiens ervaring universeel wordt. De reiziger vertegenwoordigt, anders gezegd, een universele kijk.
Aan de lezers om daarin mee te gaan.
Het principe dat Pratt beschreef naar aanleiding van de analyse van
Burtons verslag, is zoals zijzelf ook aangeeft, niet alleen van toepassing op reisverslagen over Afrika. Het heeft betrekking op een veel breder literair gebied.
Zelfs in beschrijvingen van Europese landen kan een Monarch-of- all-I-survey
optreden. In het schoolboek van Bos is in dat opzicht een interdiscursieve
relatie met de reisverhalen aan te wijzen. Maar de bovenstaande troop kan ook
optreden in literaire romans en opvallend is de overeenkomst met het begin
van het tweede deel in Madame Bovary (1857), waarin de lezer kennis maakt
met de nieuwe woonomgeving van de familie Bovary, het gebied rond
Yonville-1'Abbaye.5 Een fragment uit de Nederlandse vertaling:
Wie bij La Boissiere de grote weg verlaat en door het lage land zijn weg vervolgt naar de
heuvels van Les Leux, kijkt vandaar neer op het dal, dat door het rivierrje wordt verdeeld in
twee duidelijk van elkaar te onderscheiden gebieden: links ligt alleen maar grasland, rechts is
alles bouwland. [...] En stromend langs het gras vormt het watertje een blanke scheidslijn
tussen de kleurschakeringen van weiden en akkers, waardoor het landschap lijkt op een grote
uitgespreide mantel met een kraag van groen fluweel, omboord met zilveren galon. (Flaubert
1997:89)
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Ook hier zien we een abstracte reiziger, die vanaf een verhoogde positie het
landschap onder zich beschrijft. Hans van Pinxteren, die het nawoord en de
vertaling verzorgt van de uitgave waaruit ik hierboven citeerde, gaat in op dit
onpersoonlijke, maar universele perspectief (1997:421-422). Flaubert, zegt
hij, vond dat een auteur boven zijn onderwerp moest staan en zich moest
onthouden van commentaar. Flaubert creëert daarom een objectiverende
stijl. Dit doet hij niet alleen door een losse indirecte rede te gebruiken (hij
leidt de indirecte rede niet in met verwijzing naar het subject hiervan), maar
ook door veelvuldig voor het persoonlijk voornaamwoord "men" te kiezen.
De schrijver kan zo op de achtergrond blijven, terwijl "men" een onpersoonlijk, maar neutraal standpunt vertegenwoordigt, dat als een verborgen camera
registreert. "Men" vertegenwoordigt een collectief bewustzijn dat, zo stelt Van
Pinxteren, "zonder enige zelfkritiek reeds bestaande meningen of zienswijzen
klakkeloos overneemt en toepast op situaties en verwikkelingen binnen de
roman" (422).
Van verwikkelingen kunnen we niet spreken als we de tekst in het
aardrijkskundeboek van Bos volgen. Het effect van de reiziger is wel vergelijkbaar met "men", een persoonlijk voornaamwoord dat al vele malen is gepasseerd in hoofdstuk 3. Zelfkritiek is ook bij de reiziger uitgesloten. Hij
vertegenwoordigt een vanzelfsprekende autoriteit.
In de volgende twee voorbeelden uit schoolboeken, ruim honderd jaar later,
wordt het reizen als didactisch middel toegepast. Beide hebben betrekking op
zogenaamde ontwikkelingslanden. In het eerste voorbeeld nemen leerlingen
kenmerken waar van ontwikkelingslanden, in het tweede verdiepen leerlingen zich in de relatie tussen kolonialisme en armoede.
In De Geo Geordend (deel 2 LM 1988) krijgen leerlingen een aantal
foto's voorgelegd van situaties uit ontwikkelingslanden waarbij ze de aanwijzing krijgen zich voor te stellen aan de hand van deze foto's een reis te ondernemen "door z o n land". Aan deze opdracht gaat een introductie vooraf over
kenmerken van ontwikkelingslanden, die grofweg neerkomt op een opsomming van de materiële goederen waar "wij" in Nederland sinds zestig jaar over
beschikken en "zij" niet: er zijn in deze tijd ook landen "die die moderne
dingen niet hebben"; ze zijn nog in ontwikkeling (33). Ik ga hier even voorbij
aan de lineaire ontwikkelingsgedachte die in deze introductie verwerkt zit. De
leerlingen moeten aan de hand van de foto's vaststellen "hoe de mensen
werken, hoe ze wonen en hoe het met het verkeer gaat" (28). Nu is het
probleem hier misschien niet eens zozeer de reis, maar meer het vertoog dat
opgelegd wordt en dat hun blik zal sturen, als ze in de rol van reiziger naar de
foto's zullen kijken. Zij stellen zich op als de wetenschapper die geconfron-
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teerd met de foto's, niet andeis dan tekorten zal inventariseren.
In Werk aan de wereld (1985) krijgen leerlingen een actievere rol
aangereikt. Zij worden uitgenodigd in de huid van oude zeevaarders ("onze
voorouders") te kruipen om na te gaan of er een relatie bestaat tussen kolonialisme en armoede. Een kritische stellingname is het doel van de opdracht. De
invulling is echter zeer eenzijdig. Leerlingen stappen als het ware blindelings
in een oud vertoog. En hun rol gaat ver. Zij organiseren niet alleen een tocht
naar een geheimzinnig land, ze bepalen ook een havenplaats en zorgen ervoor
dat er "inlanders" zijn die sjouwen en voor voedsel zorgen. Zij moeten er
bovendien op toezien dat de inwoners hen niet tegenwerken en dat ze
handelsgewassen verbouwen. (Werk aan de wereld werkschrift 2 M H V
1985:84-91)
Als kritische opmerking valt bij beide benaderingen te zeggen dat de
autoritaire positie van de reiziger gehandhaafd blijft. Tegenvisies blijven
uitgesloten, zolang leerlingen in de rol van de reiziger blijven die ofwel als
wetenschapper of ontdekkingsreiziger vanuit Europa de landen in het Zuiden
bezoekt. In het derde voorbeeld moeten de leerlingen kritische geluiden zelfs
nadrukkelijk de kop indrukken. Beide opdrachten leggen een eurocentrische
visie aan leerlingen op. Bovendien verlangt het laatste voorbeeld een exclusieve en ongenuanceerde identificatie met Europese zeevaarders. Deze voorbeelden onderstrepen nog eens dat bij interculturalisering van lesmateriaal
niet alleen thema's kritisch bekeken moeten worden, maar ook en vooral de
aanspreking van de lezers. De rol van de reiziger kan op die manier onder de
loep gehouden worden. Ik kom daar nog op terug. Deze ontdekkingsreizen
spelen zich af in vroeger tijd. Maar ze hebben altijd zeer tot de verbeelding
gesproken. Een lezer die zich vereenzelvigt met de ontdekkingsreiziger, haalt
dit verleden naar het heden, waardoor de verhalen een brug slaan naar het
heden. Ochs (1997) ziet deze ervaring als een effect van het verhaal en specificeert daarbij de relatie tussen narratio en identiteit. Geïnspireerd door
Heideggers Being and Time (1962), stelt zij dat in de betekenis van tijd
verleden, heden en toekomst samenvallen: "We experience ourselves in the
present time world, but with a memory of the past, and an anxiety for the
future" (191). Verhalen vervullen hierin een speciale functie omdat zij in staat
zijn het verleden naar een hedendaags bewustzijn te halen.

[...] narrative provides a sense of continuity of self and society. But even more importantly,
narrative accounts of past events help us to manage our uncertain future. In Heidegger's
framework, when we construct narratives about the past, we apprehend them in terms of
what they imply for the present and future (Ochs 1997:191).
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Verhalen beperken zich uiteindelijk dus niet tot het verleden, maar hun betekenis strekt zich uit naar het heden en de toekomst. Eigenlijk is dat ook de
betekenis van de reizen en speciaal de Europese reisliteratuur, waarvan we
sporen vinden in de schoolboeken. Die kunnen lezers aanspreken op hun
identiteit als Europeaan, christen of blanke.
Ter afsluiting stip ik enkele conventies in de reisliteratuur aan, waarvan ik
veronderstel dat die ook hun uitstraling hadden op wetenschappelijke
verhandelingen en zo ook op schoolboeken en vice versa. Zoals uit de vorige
opdracht duidelijk werd, legt het vertoog waarbinnen de opdracht wordt
geformuleerd, een identiteit op aan zijn lezers. De reizigers zijn Europeaan, de
mensen die zij op hun weg tegenkomen, zijn ondergeschikt. Hun positie
wordt bepaald door de handelingen en belangen van de reizigers. Dit vertoog
lijkt met die definitie van het subject aan te sluiten bij conventies in imperialistische reisliteratuur: de reis is naar ras, gender en klasse gedefinieerd (Clifford 1992:105). De reis wordt beschreven als een mannenaangelegenheid.
Mensen die hen begeleidden, niet-Europeanen, vrouwen, gidsen, verkregen
zelden de status van reiziger.6 De vertogen voeren een beeld op van een individuele en onafhankelijke reiziger:
Their experiences, the cross-cultural links they made, their different access to the society visited, such encounters seldom find serious representation in the literature of travel.
[...] A host of servants, helpers, companions, guides, beares, etc. have been discursively excluded from the role of proper travelers because of their race and class, and because theirs
seemed to be a dependent status in relation to the supposed independence of the individualistic bourgeois voyager. (Clifford 1992:106)

Merk op dat deze vaststelling overeenkomt met de anti-conquest van Pratt en
een effect is van de Monarch-of-all-I-survey. Deze discursieve uitsluiting van
interculturele ervaringen en de ontkenning van de feitelijk afhankelijke positie van de reiziger, is te verbinden met een andere conventie. Bepalend is
namelijk de verandering die reisverhalen als genre ondergaan onder invloed
van Linnaeus. Dit nieuwe genre wordt gedicteerd door de pioniers van de
natuurlijke historie. Linnaeus c.s. verklaren namelijk afstand te doen van de
anekdotische reisliteratuur. Het reisverhaal als verhaal wordt daarmee minder
belangrijk:
[...] the narrative of travel is organized by the cumulative observational enterprise of documenting geography, flora, and fauna. The encounter with nature, and its conversion into
natural history, forms the narrative scaffolding. The procedure seems so obvious that it is
hard to think of'it as an innovation. (Pratt 1992:51)
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Op grond daarvan valr te verklaren dat bevindingen van Pratt (1992) in haar
analyse van reisverhalen ook van toepassing zijn op aardrijkskundeboeken. In
de wetenschappelijke reisliteratuur worden landschappen namelijk allereerst
beschreven als een terra nullius, onbewoond en van niemand. Als mensen
uiteindelijk voorkomen, worden zij in a-historische termen beschreven. In
werkelijkheid waren zij vaak vanaf het begin voor de reizigers zichtbaar, maar
in de verslagen en verhalen wordt de suggestie gewekt dat zij aanvankelijk niet
bestaan, wat ook naar voren kwam in de boeken die ik in het vorige hoofdstuk
analyseerde.
De volgende observatie van Pratt zal zeer relevant zijn voor de analyse
van de introducties over Afrika in de volgende paragraaf. Pratt stelt vast dat in
het reisverslag van John Barrow Travels into the Interior of Southern Africa in
the Years 1797and 1798 (1801) actoren zelfs ontbreken. Als zodanig komen
ook reizigers niet voor: "The Travelers are chiefly present as a kind of collective
moving eye on which the sights/sites register; as agents their presence is very
reduced" (59). O p een vergelijkbare manier trad ook de reiziger in het citaat
van Bos op. De reiziger wordt weliswaar genoemd, maar is verder anoniem.
Hij vertegenwoordigt meer een universele dan een individuele ervaring. Sterker is deze collective movingeye'm de kennismaking met werelddelen, waarin
deze reiziger niet genoemd wordt, maar wiens aanwezigheid, als focalisaror,
nog steeds af te lezen is. Die focalisator is een "imperial, moving eye" en typerend voor de kennismaking van delen van de wereld waar ooit Europeanen
hun hegemonie vestigden. Deze "imperial, moving eye" zal de kennismaking
met Afrika structureren.

4.3 De geografie van Afrika
"In de antieke literatuur kende men voor de reisbeschrijving de algemene
benaming itinerarium. Hierbinnen onderscheidde men het hodseporicon,
een reisbeschrijving in versvorm [...]; de periplous, een beschrijving langs
vreemde kusten, bedoeld als reisgids of als avonturenrelaas (b.v. Arrianus' periplous over de Zwarte Zee); alsook de periegese, de Oudgriekse voorloper van
de reisgids met beschrijving van landen [...]" (Van Gorp e.a. 1980:141) [mijn
nadruk]
Het imperialistische karakter van dit "moving eye" en de interdiscursieve
relaties met reisverhalen illustreer ik aan de hand van de eerste beschrijvingen
van Afrika in aardrijkskundeboeken. Die maken duidelijk wat de betekenis en
het retorische effect van focalisatie hier is. Exemplarisch voor deze benadering
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van Afrika is het algemene overzicht in de uitgave van Schuiling, uit het derde
deel De Werelddeelen buiten Europa en de Nederlandsche koloniën in Oost en
Werf (1915). Deze korte tekst (verspreid over ruim vijf pagina's) dient als basis
van de analyse. Naast deze tekst leg ik ter vergelijking, beschrijvingen uit aardrijkskundeboeken van Beekman (1925), Keiser en Mulder (1926), Mulder
(1926), Kwast (1926) en Ten Have (1907).
Schuiling behandelt vier onderwerpen in het algemene overzicht van
Afrika: (a) Afrika als het werelddeel der plateaus; (b) Afrika als het tropische
werelddeel; (c) Afrika als "het zwarte werelddeel"; (d) Afrika als het werelddeel der koloniën. Deze thematische opbouw is, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, vrij gebruikelijk. Eerst komen de fysisch-geografische
aspecten aan de orde, dan de planten, dieren en ten slotte de mensen, een
thematische ordening die ook bij de behandeling van de andere werelddelen
wordt aangehouden. In de volgorde van de invalshoeken die Schuiling heeft
gekozen, kunnen we een chronologisch motief lezen, tenminste als we de
onderwerpen tevens plaatsen binnen de context van het Europese kolonisatieproces van Afrika, dat aan het eind van de beschrijving wel in beeld komt. We
kunnen in de opbouw episoden uit die geschiedenis terugvinden, van een
waarnemen van buitenaf, naar een binnentreden tot vervolgens een onderwerpen. We vinden hier met andere woorden een grove herschrijving van het
verhaal veni, vidi, vici.
Voordat ik de beschrijving van Afrika nader analyseer, leg ik ter vergelijking de eerste alinea over Europa voor. Ook hierin is een reis-motief
verwerkt, als didactische metafoor.
Volden we onzen hoofdstroom, den Rijn, tot aan zijn bronnen, dan komen we in her
gebergte, dat als de Alpen beroemd is; beginnen we onze reis niet aan de Noordzee, maar heel
in 't zuidoosten van ons werelddeel, bij de oevers der Zwarte zee, en volgen we eerst den
Donau en daarna zijn groorste en waterrijkste bijrivieren (de Sau, de Drau, de Inn) srroomopwaarts, dan voeren ook deze ons in het genoemde hoordgebergte; gaan we van de Adriansehe zee uit, den Po op en van het westelijk deel der Middellandsche zee de Pdióne op, zoo
brengen deze ons eveneens in de ontzaglijke totsgevaarten der Alpen. Naar die vier zeeën aan
de landen van ons werelddeel stroomt dus het overtollige watet van dit gebergte weg. (Schuiling 1914 deel 2:1)

Een denkbeeldige reis wordt gevolgd over de rivieren die ontspringen in de
Alpen. Vanaf verschillende kanten kan dit gebergte benaderd worden. Het is
maar een fragment dat ik hier voorleg, maar vergelijken we het perspectief,
dan zien we dat het hier anders ligt dan bij de introductie van Afrika. Bij
Europa bevindt het sprekend en tevens aangesproken subject zich in Europa,
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en bekijkt dit werelddeel vanuit het centrum zelf, de Alpen. Bij de introductie
van Afrika daarentegen bevindt het punt van waarneming zich buiten Afrika
en wordt het werelddeel eerst vanaf een afstand bezien. De thematische volgorde komt overeen, maar krijgt bij Afrika door de focalisatie en het chronologisch verband een ontdekkingsreis als subtekst, die herinnert aan de Europese
verhalen over Afrika.
Naar binnen gaan, toegang verhinderen, doordringen, binnendringen. Deze
termen beheersen een groot deel van de inhoud van het algemene overzicht
van Afrika. Uitzondering is paragraaf 2 'Afrika als het tropische werelddeel",
waarin elementen van beweging of verandering van tijd ontbreken. De mogelijkheid tot binnendringen bepaalt de karakterisering van de uiterlijke vorm
van Afrika. Eigenlijk zetten de eerste regels de toon. Europa is het referentiepunt en letterlijk het punt van vertrek, Afrika is het doel van de tocht en de
(negatieve) tegenhanger:
Afrika is even massief, als Europa geleed is; nergens gaat de zee ver naar binnen. (Schuiling
1915 deel 3:1)

Afrika wordt hier vanaf het water waargenomen, zonder dat die blik belichaamd wordt, hoewel de reiziger hier misschien over de wereldkaart gebogen
zit en nog niet is ingescheept. Misschien kijkt de lezer al met die blik mee. In
de volgende passage moet die zich wel stellen op het standpunt van een waarnemer van buitenaf, die vanaf de zee de kustlijn van Afrika in het vizier krijgt
en de toegankelijkheid landinwaarts over water beoordeelt. Die positionering
is noodzakelijk om de volgende mededelingen te kunnen begrijpen. De
geografische ruimte wordt dan gedefinieerd in termen van toegankelijkheid:
a. Afrika als het werelddeel der plateaus
Afrika bestaat bijna geheel uirplateaus [...]
Vaak hebben die plateaus randgebergten of dragen ze hier en daar bergruggen; vooral de
eerste hinderen den toegang naar binnen; in beide vormen de rivieren watervallen en stroomversnellingen, welke de ontoegankelijkheid van het werelddeel nog aanzienlijk doen toenemen. (Schuiling 1915 deel 3:1)

Pas in de laatste paragraaf (d) is deze beschrijving gemotiveerd, nadat globaal
enkele hindernissen zijn genoemd, waartoe mens en dier gerekend worden:
Over het algemeen is de bevolkingvan Afrika zeer krachtig en ze heeft her doordringen tot in
het binnenland nog moeilijker gemaakt dan het door de natuur reeds was. Ditzelfde geldt
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van de dierenwereld, welke zeer rijk is aan groote en den mens vijandige soorten. (Schuiling
1915 deel 3:4)

Mensen en dieren zijn in de tekst stilstaande objecten tegenover een tot dan
toe anoniem zich verplaatsend subject, maar ze zijn wel chronologisch geschakeld en volgen op de vorm van Afrika en de rivieren. Bij het vierde onderwerp
"Afrika als werelddeel van de koloniën" lijkt het dan toch toegestaan man en
paard te noemen en de tijdsdimensie van de eerdere thema's expliciet vast te
leggen. Nu wordt het tot dan toe weggelaten subject ingevuld: Europeanen
waren handelende instantie, een imperialistisch doel bepaalde focalisatie en
tijd:
d. Afrika als bet werelddeel der koloniën
Eersr in de 19de eeuw zijn de Europeanen in her binnenland van Afrika doorgedrongen.
Tevens breiden de Europeesche mogendheden, die zich van een of meer deelen der kust hebben
meester gemaakt, haar gebieden gaandeweg naar binnen uit. (Schuiling 1915 deel 3:5)
In de tropische koloniën wordt de ontginning van de plantages zeer bemoeilijkt door gebrek
aan geschikte arbeiders. (Schuiling 1915 deel 3:6)

Alsof Afrika afwachtend was, beschikbaar aan wie het werelddeel in bezit
nam. De slotzin (6) maakt vervolgens duidelijk dat de lezer van een nog niet
voltooide geschiedenis op de hoogte wordt gesteld en dat de verhouding
tussen kolonist en gekoloniseerde een actueel probleem is. Daarover straks
meer. Het probleem in het geciteerde fragment hierboven is niet zozeer dat
een imperialistisch motief de beschrijving kleurt. De (verbeelde) focalisatie
van het besproken subject, de kolonisten, is problematisch zodra het sprekend
subject meegaat in die focalisatie en geen afstand neemt. Als die focalisaties
met andere woorden samenvallen. Eerder nam het sprekende subject wel even
afstand door de slavenhandel als afschuwelijk te typeren. Noch het fragment
hierboven noch de daarop volgende slotzin bevatten een aanwijzing dat dit
hier nog een keer gebeurt. De indruk ontstaat nu dat het koloniale streven
gebillijkt wordt.
De kust is al verkend als mensen in beeld komen. Het einde van de
tekst legt een relatie met het begin, waardoor de inleiding over Afrika als een
eenheid gelezen kan worden. Nu kan niet geclaimd worden dat deze tekst van
Schuiling een verhaal is. Een verondersteld reizend subject en dus de
verplaatsingen in ruimte en tijd brengen wel narratieve elementen aan. De
mogelijke verhouding die Prince aangeeft tussen een begin en een einde van
een verhaal, zou hier wel van toepassing kunnen zijn:
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If one can say that the beginning of a narrative often dictates its end to some extent, one can
also say that the end conditions the beginning. [...] Besides, given an event in a narrative, its
meaning pattly depends on its consequences (if any). What comes after often illuminates
what comes before. (Prince 1983:156)
[...] the beginning is oriented by the (idea of the) end, one could claim that the end comes at
the beginning and before the beginning. (Prince 1983:158)

In veel boeken komen we een vergelijkbaar effect van het einde tegen, precies
zoals Prince hier schetst. Mensen treden meestal later op nadat de kust, de
vorm van het land en de doorgangsroutes in kaart zijn gebracht. Europeanen
zijn steeds hekkensluiter. Geografie heeft haar eigen wetten en de schoolboeken volgen in hun opbouw een eigen conventie, maar de verwevenheid met
de reisverhalen en de motivaties van imperialisme en kolonisatie lijken bijna
niet te onderdrukken. In het einde kunnen we vaak retrospectieve verwijzingen herkennen, waardoor de voorgaande vaststellingen een temporele of
causale verbinding krijgen met de Europese focalisatie als bindende factor. De
beschrijvingen worden waarnemingen vanuit dat perspectief. In dit verband
is ook de afsluiting van het algemene overzicht bij Schuiling zeer opvallend.
Dan is zojuist in kaart gebracht welke landen welke delen van Afrika in bezit
(wilden) hebben: "In de tropische koloniën wordt de ontginning van de plantages zeer bemoeilijkt door gebrek aan geschikte arbeiders" (6). Afrikanen
worden slechts genoemd als ras (onder c. "Afrika als 'het zwarte werelddeel")
en slaaf, maar voeren geen handelingen uit. Ze zijn tijdloos en bewegingloos.
In oppositie of in reactie op hen wordt het profiel van Europeanen sterker.
Van deze "ostentatious self-definition by negation" (White 1978) komen in
dit hoofdstuk nog vele voorbeelden. Inwoners van Afrika zijn hier zwart, slaaf
en obstakels door hun kracht. (Dit kenmerk wekt de suggestie dat ze juist
daarom slaven waren.)

Zoals gezegd is de tekst in Schuiling exemplarisch voor de thematische ordening van de eerste beschouwing van Afrika. Keizer en Mulder (1926) volgen
deze ordening ook. H u n tekst over Afrika bestaat uit tien punten en is uitgebreider dan bij Schuiling. O m de hoogte, de grootte en het aantal inwoners
vast te stellen, is ook hier Europa punt van vergelijking en ook hier komen de
bewoners relatief laat aan de orde. Dan zijn we al bij punt zes en wordt een
opsomming van diverse rassen gegeven. Daarna volgt bij punt zeven een overzicht van de middelen van bestaan. Bij de laatste drie aandachtspunten staan
Europeanen centraal. Zij legden spoorwegen aan en verbeterden daarmee het
verkeer en de uitvoer. Afrika wordt dan gedefinieerd als het werelddeel der
koloniën en invloedssferen, zoals Amerika dat vroeger was, waarna wordt

/« de ban van bet ras

l84

vastgesteld wie wat bezit. Tenslotte wordt op een rij gezet waarom Afrika zo
laat ontdekt is. Het overzicht dan bevat juist die aspecten die Schuiling, in
dezelfde volgorde, als onderwerpen presenteerde in de introductie. De onderwerpen zijn nu verwerkt in een evaluatie.
Afrika is zoo laat bekend geworden:
1. doordat de kusten óf hoog, öf moerassig zijn; deze laatste lijden zeer aan malaria;
2. de hooge randgebergten maakten den toegang moeilijk;
3. ook daardoor waren de rivieren geen toegangswegen;
4. bood de natuurlijke plantengroei vaak groote hinderpalen;
5. stootten de Europeanen op een krachtig ras, het Negerras.
Zeer belangrijke ontdekkers zijn Livingstone en Stanley. (Keiser & Mulder 1926:74)

Aan de beschrijving van Afrika ligt een Europees epistemologisch vertoog ten
grondslag. Wat opvalt is dat het subject van kennismaking ook hier is weggelaten en dat persoonsgebonden handelingen of visies zijn omgezet in nominalisaties, abstracties of zoals in de eerste zin, in personificaties met een retorisch
effect: de malaria is nu niet een ziekte waaronder mensen gebukt gaan, maar
waaraan het moeras zelf lijdt. De menselijke aanwezigheid wordt als her ware
weggeschreven. De inhoud van de projectie trekt een spoor naar reisverslagen.
Daarin komt malaria voor als een ziekte waaraan veel Europese zendelingen
en wetenschappers leden. Maar in de schoolboeken komen alleen zeer impliciet verwijzingen voor naar concrete situaties in een bepaalde tijd. Handelende instanties, personages of ervaringen zijn in de introducties van Afrika zo
goed als afwezig. Ze zijn voelbaar, maar er is een stijl gekozen die belet dat die
onderliggende verhalen aan de oppervlakte komen. De relatie met de geschiedenis van ontdekkingsreizen en de verhalen blijft evenwel aanwijsbaar, omdat
alle beschrijvingen zich in de eerste plaats richten op de kust en de bevaarbaarheid van rivieren. Die relatie met reiservaringen verklaart wellicht
waarom de fysische geografie betrekking heeft op een specifiek deel van
Afrika. Want als we de karakterisering uit de citaten van Schuiling leggen
naast de kaart van Afrika, dan blijkt hoe beperkt het gebied is dat hier aangeduid wordt. We maken niet kennis met Afrika in zijn geheel, zeker niet met
Noord-Afrika, maar met een zuidelijker gedeelte. Het gedeelte dat eind vorige
eeuw, begin deze eeuw is beschreven door reizigers als Livingstone, Stanley en
Conrad [Heart of Darkness 1899). Naar Stanley en Livingstone wezen Keizer
en Mulder al in de laatste zin.
Een vergelijking met andere bronnen bevestigt het vermoeden dat
Schuiling dit deel van Afrika voor ogen heeft gehad of een vertoog naar voren
brengt dat we elders, bijvoorbeeld in het schoolboek van Beekman, herken-
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nen in de beschrijving van het Kongobekken. Dat gebied is bekend om zijn
stroomversnellingen en watervallen:
Uit het noorden, oosten en zuiden daalt het land terrasgewijs af. In het westen is een steile
rand, die aan de buitenzijde terrassen uitzendt naar de kust. In die rand vormt de Kongo
watervallen en stroomversnellingen. Terwijl de mond van den Kongo al voor 4 eeuwen
ontdekt werd, is de rest van de rivier pas bekend geworden door den beroemden tocht van
Stanley, dwars door Afrika ( 1874-77, van Zanzibar rot Borna) ( Beekman 1925:74-5)

In dit citaat wordt Stanley aan het einde genoemd. Door de volgorde van
waarneming vanaf de kust naar de rivieren wordt zijn reis impliciet opnieuw
geduid. Ook hier lijkt het einde het perspectief van het begin helder te maken.
Eerder noemde Beekman de onbevaarbaarheid van de rivieren ook als algemeen kenmerk voor Afrika, waarbij hij ter illusrratie wees op de Nijl en de
Kongo: de Nijl heeft watervallen, de Kongo stroomversnellingen (Beekman
62-3).
Mijn veronderstelling nu is dat tenminste in een aantal boeken niet
zomaar dat gedeelte van Afrika wordt benoemd dat bereisd is door een Stanley en een Conrad, maar dat met hun (literaire) verslagen een specifiek
idioom is ontstaan voor de geografische beschrijving van Afrika als geheel:
Afrika is een ervaring van reizigers over water vanuit Europa. Die ervaring
wordt omgezet in geografische termen. Dat wil zeggen dat een anekdotische,
sentimentele stijl is vermeden en personages ontbreken. Toch is een chronologie aangebracht, hoewel de auteurs zich hielden aan geografische conventies.
Dat er aanwijzingen zijn voor die interdiscursieve relatie kan ik illustreren met
twee fragmenten uit een Nederlandse vertaling van Heart of Darkness (1899)
van Conrad, een werk dat uitkomt in dezelfde tijd als het schoolboek van
Schuiling. Die leveren prachtig vergelijkingsmateriaal op. In de volgende
twee fragmenten geeft de hoofdpersoon Marlow zijn ervaring weer als hij voor
het eerst, vanaf de boot, de kust van Afrika ziet liggen:
Kijken naar een kusr, terwijl ze aan het schip voorbijtrekt, is als het doorgronden van een
mysterie. Daar ligt ze voor je, glimlachend, fronsend, uitnodigend, groots, troosteloos, tam
of woest, altijd stemloos fluisterend: kom en ontdek. Deze kust was vormeloos, alsof nog in
de maak, grimmig eentonig: de rand van een kolossaal oerwoud, donkergroen op zwart af,
afgezet met een franje van witte branding, recht als een liniaal tot in de verste verte langs een
blauwe zee waarvan de schittering werd gedempt door een laaghangende zeedamp. (Conrad
1978:18-19);
We deden nog een aantal plaatsen met vreemde namen aan, waar dood en handel hun
macabere dans opvoerden in een muffe, bedompte lucht als van een oververhitte catacombe;
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en zo langs die hele vormloze kust afgezet met een levensgevaarlijke branding, alsof de natuur
zelfde indringers had willen weren: langs en aan rivieren, stromen des doods temidden van
het leven, [...] (20)

De overeenkomsten met schoolboeken worden hier goed duidelijk, vooral als
we enigszins door de poëtische aspecten proberen heen te kijken. Die zijn in
de schoolboeken veel minder sterk aanwezig. Dan kunnen we het fragment
lezen als een literaire variant op thema's en visies die in andere boeken voorkomen en waarvan een aantal in dit hoofdstuk zal passeren. Karakteriseringen
van Afrika als het nog vormeloze, nog niet ontdekte werelddeel en de vermelding van de eerste belemmeringen bij binnentreding, de branding en de rivieren, treffen we ook in schoolboeken aan. De impressionistische schildering
van Conrad doet bovendien denken aan de schets van Venezuela uit de
passage hierboven uit Bos. Typerend voor het fragment Conrad is hoe het
verlangen om binnen te dringen, geprojecteerd wordt op de kustlijn, alsof
niet het waarnemend subject, maar de kust menselijke gevoelens uitspreekt en
uitnodigt tot toetreding van het land daarachter. Zo dient binnendringen niet
een eigenbelang, maar wordt een antwoord op een verlangen van buitenaf of
een missie. Hoe Afrika zich ook betoont (glimlachend etc), één ding is zeker:
je moet komen en ontdekken. Deze projectie biedt een fraaie legitimatie voor
een imperialistische drijfveer, die overigens ook in schoolboeken niet ter
discussie staat. Het recht op beheersing van gebieden overzee is "gewoon".
Stijl en thematische opbouw waarborgen die visie.
Heart of Darkness van Conrad wordt regelmatig onder vuur genomen om
imperialistische vertogen te ontmaskeren, ondanks de waardering die er ook
is voor het literaire gehalte van zijn werk (zie bijvoorbeeld Said 1993).
Conrads werk geldt als een canonieke tekst, als een miniatuur van een kolonialistisch vertoog, dat in postkoloniale literatuur onderuit gehaald wordt.
Aanknopingspunt voor een ontwikkeling van een kritische visie of voor een
nieuw vertoog vormt de rivier of meer in het algemeen de reis, door Marlow
atgelegd. Deze motieven van de reis en de rivier komen in veel negentiende en
twintigste eeuwse literatuur en in schoolboeken voor, zodra Afrika in beeld
komt. De rivier zelf is icoon geworden voor het proces van kolonisatie.
Opnieuw wordt die rivier gebruikt, als weerwoord tegen onder andere
Conrad, Livingstone en Stanley, om Afrika vanuit een Afrikaans standpunt te
beschrijven, bijvoorbeeld door schrijvers als Chenua Achebe in Things fall
apart (1958), door James Ngugi (var. Ngugi wa Thiongo) met The river
between (1965) of Tayb Salih met Season of Migration to the North (zie Said
1993:254-5). Of Cojirads Rivier (1994) waarin de Nederlandse auteur,
Mineke Schipper, Conrad nog zeer dichtbij laat
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In kritische analyses van eurocentrische en imperialistische visies op
Afrika en in postkoloniale literatuur, krijgt ook het gender-aspect van de reis
aandacht. 8 Teksten in schoolboeken zijn over het algemeen te kort om dit
aspect er werkelijk uit te lichten. Pratt (1992) illustreert de rol van gender aan
de hand van het werk van Mary Kingsley Travels in West Africa (1897). Afgezet tegen Conrad, is haar boek minder gestuurd door fantasieën van een
verdergaande beheersing van gebieden. Wat haar boek verder onderscheidt, is
dat haar eigen subjectiviteit als Europese en als vrouw veel duidelijker op de
voorgrond treedt en zij het streven van haar collega's ironiseert (214-5). Pratt
verbindt dit gender-motief expliciet met de troop van de Monarch-of-aü-Isurvey. "It is hard to think of a trope more decisively gendered than the
monarch-of-all-I-survey scene. Explorer-man paints/possesses newly unveiled landscape-woman" (213). De teksten over Afrika in schoolboeken
staan in het teken van in bezitname en "ontginning". Aan dat ideaal valt niet
te tornen. Reflectie daarop komt, zoals Kingsley toont, niet voor.
We keren terug naar de rivieren in schoolboeken. Liepen die bij Schuiling
door het punt van focalisatie duidelijk van de kust af, richting het binnenland, een andere blikrichting is mogelijk. Rivieren kunnen ook beschreven
worden als lopend vanuit een binnenland naar de kust. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij Keiser en Mulder als de kwestie van toegankelijkheid nog niet
zozeer de beschrijving stuurt (71). Maar dezelfde rivieren beschreven vanuit
dit perspectief kunnen ook de noodzaak van Europese toetreding onderstrepen: de eigenschappen van de rivieren èn de vorm van de kust belemmerden
ook de beweging van binnen naar buiten, noodzakelijk om in contact te
treden met "anderen".
De gevolgen van dien hoogvlakte-bouw zijn:
1.

De kust is weinig geleed, 'cgeen de ontwikkeling van visscherij, zeevaart en handel tegenwerkte.

2.

De rivieren hebben in haar laatste gedeelte stroomversnellingen, waardoor ze daar in geen
van beide richtingen te bevaren zijn. Ook om die reden werd de bevolking dus minder
naar de kust gelokt.

3.

Door de beide voorgaande factoren werd Afrika pas laat "ontdekt", grootendeels eerst in
de 19e eeuw, zelfs in de tweede helft daarvan.

4.

Bepaalde kenmerken van het klimaat. (Kwast 1926:114-5).''

Later, nadat bij Kwast een overzicht van rassen is gegeven en is bepaald dat
mensen afhankelijk van het klimaat, leven van veeteelt, landbouw of beide,
wordt de invloed van de vorm van Afrika bepaald. Dan worden de factoren 1
en 2 uit de passage hierboven, weer opgepakt:
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De zee heeft op de bewoners van Afrika bijna geen invloed uitgeoefend, als gevolg der gesloten kust, zware brandingen, slechte riviermonden. Zeevisscherij, Scheepvaart en Zeehandel
ontbraken zoo goed als geheel, tot de komst der Europeanen. (Kwast 1926:120)

Dat Europeanen gekomen zijn, hoort bij de introductie van Afrika. Zij staan
evenwel onder aan de lijst van kenmerken. Hun "imperial eyes" zijn niet altijd
zo duidelijk als bij Schuiling te herkennen in lexicale keuzes of in de beschrijving van kust en landoppervlakte. In De vijf werelddelen van Ten Have (1921)
bijvoorbeeld, vinden we wel dezelfde topics terug, en in dezelfde volgorde. Zo
wordt allereerst meegedeeld dat het midden en zuiden hoogvlakten zijn, die
stijl afdalen naar de kust waardoor rivieren watervallen maken (190). Als dit
nader uitgewerkt is voor de verschillende gebiedsdelen, komt het klimaat aan
de orde, dat direct gerelateerd wordt aan de handelsproducten: er zijn niet
alleen grote wouden, maar ook rijst, suikerriet, koffie en katoen (191). Kolonialisme vormt de achtergrond van de keuze voor deze producten. Die
oorsprong wordt niet genoemd, ook niet als daarna wordt vermeld dat "men"
in de wouden gom, harsen en was verzamelt en dat Opper-Guinea vooral
palmolie levert. Hierbij wordt overigens wel gezegd dat "negerkaravanen"
deze artikelen naar de kust brengen, waar zij door de Europeanen worden
opgekocht. (191)
Dan volgen de dieren en de mensen. De tekst bestaat vooral uit
opsommingen. "Kaffers" worden kortweg krijgshaftig genoemd. Daarna
volgt een verzameling schijnbaar willekeurige, niet uitgewerkte thema's, die
kenmerkend zijn voor de inhoud van de andere boeken:
De godsdienst, het Fetisjismekent groote macht toe aan toovermiddelen; toovenaars, wonderdokters en regenmakers staan in hoog aanzien. De Slavenhandel, zoveel mogelijk tegengegaan,
heeft nog niet opgehouden (de handelaars in slaven zijn hoofdzakelijk Arabieren)
I n het Noorden wonen Hamleten en Semieten, die tot het Middellandsche ras behooren.
Vooral in 't Zuiden hebben zich Germanen gevestigd. (Ten Have 1921:191 -192)

Binnen het kader van "reizen" voert het te ver om deze passages in detail te
analyseren. De tekst gaat bij Ten Have ook verder dan een algemeen overzicht, zoals in de boeken die hiervoor zijn besproken. Wat hieruit naar voren
komt, is de prominente positie die Europeanen, of Germanen, uiteindelijk
innemen. Ook de beschrijving van "het" leven en "de" cultuur van "negervolken" eindigt met Europeanen. Waar hun invloed precies uit bestaat en hoe
hun relatie dan is tot Afrikanen, blijft onbenoemd:
Waar de negervolken veelvuldig met de Europeanen in aanraking zijn gekomen, heeft zich
een en ander zeer gewijzigd. (Ten Have 1921:195)
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Focalisatie ligt bij een Europees subject en door verder te lezen komt de motivatie, de subtekst of plot, van het ontdekken en koloniseren naar voren en
worden de topics tot een geheel gesmeed. Zo lezend, wordt de positivistische
teneur doorbroken en treedt subjectiviteit naar voren. Topics en idioom
worden in diverse boeken herhaald. Misschien niet altijd even sterk, maar de
reisverhalen klinken door en zo ook de kenmerken daarvan, waaronder de
strategie van de "anti-conquest". In de aardrijkskundeboeken is de ontmoeting met Afrikanen in ieder geval verschoven in de tijd. Het punt van waarneming ligt zelden landinwaarts, terwijl de Alpen tot centrum van Europa
worden gekozen (zie Schuiling 1914 deel 2). Meestal komt Afrika in beeld
vanaf de zee en wordt het werelddeel vanaf de zee ontsloten na een tocht, een
periplous, waaraan de leerlingen al lezend zullen deelnemen. Niets zal hen van
een mogelijk verlangen, hiertoe aangezet door bijvoorbeeld de echte reisliteratuur, weerhouden. Een imperialistische drijfveer is legitiem en bepaalt de
focalisatie. Handelende subjecten in het gezochte land zijn bijna afwezig.
Duidelijker wordt de rol van de leerlingen als ontdekkingsreizen meer
aandacht krijgen in Kern-geografie en Land- en volkenkunde. Dan wordt de
blik op de werelddelen belichaamd en worden leerlingen directer aangesproken. Dat zal de analyse in de volgende paragraaf aantonen. Eén betekenis van
Afrika uit de introductie van Schuiling heb ik hier bijna ongemerkt laten
passeren: Afrika als het zwarte werelddeel, waarmee zowel de bevolking als het
landschap worden getekend. Beide toepassingen krijgen betekenis vanuit een
Europees perspectief en zijn direct te verbinden met de ontdekkingsreizen.
De betekenis van "zwart", waarvan de invloed tot op de dag van vandaag
voortbestaat, analyseer ik in hoofdstuk 5.

4.4 De reiziger is een blanke Europese man
Bij Schuiling blijven de Europese reizigers zelf buiten beeld. Althans in de
lopende tekst. Door het hele boek heen zijn wel foto's of gravures opgenomen
van mannen die roemrijke tochten ondernamen. Alleen zij zijn geportretteerd
en er is een foto - hoe wrang - van Lalla Rookh. Met haar dood zou de laatste
Tasmaniër zijn gestorven. Alle andere illustraties tonen volgens de onderschriften geen individuen, maar representanten van een ras of cultuur. Daarnaast zijn foto's opgenomen van bijzondere planten, dieren en
natuurverschijnselen. De ontdekkingsreizigers zijn de enigen met een gezicht.
De reizen zelf komen in andere en oudere boeken ook voor. Structureel gebeurt dit later, in de methoden Kern-geografie en Land- en Volkenkunde.
Daarin vormen ontdekkingsreizen de start van de beschrijving van de wereld-
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delen buiten Europa en maken leerlingen kennis met een aantal ontdekkingsreizigers. Dat deze benadering relatief nieuw is blijkt al uit het voorwoord
waarin de auteurs verantwoording afleggen voor deze aanpak. Voor de auteurs
van Kern-geografie was de populariteit van de reisverhalen een belangrijke
reden: "Wij ruimen een flinke plaats in aan ontdekkingstochten, een bij
uitstek practisch-geografische stof, die tevens in hoge mate de belangstelling
der leerlingen heeft". De auteurs van Land- en volkenkunde achtten historische gegevens onontbeerlijk voor een goed begrip van kolonisatiegebieden. 10
In beide methoden horen de ontdekkingsreizen bij het tweede deel, De
werelddelen. O p die reizigers, en de lezers, concentreert zich de volgende
analyse. Die toont hoe deze reizen raciale betekenissen verwerven, terwijl ze
hun lezers aansporen zichzelf als potentiële (blanke) reiziger te zien.
Kern-geografie {KG) en Land- en volkenkunde (LVj komen wat later uit
dan de boeken die ik hiervoor aan de orde stelde. KG wordt voor het eerst in
1940 uitgegeven. Dan bestaat LVa\ ruim tien jaar. Beide worden zeer vaak
herdrukt en bereiken zo'n veertig jaar het middelbare en gymnasiale onderwijs. KG wordt tot in de jaren zeventig intensief gebruikt, LVtoi in de jaren
zestig. De uitgaven van KG uit 1941 en van ZKuit 1937 neem ik hier onder
de loep.
De opbouw van de methoden is niet hetzelfde. ZVTieeft er blijkens het
voorbericht onder andere naar gestreefd om meer dan gebruikelijk aandacht
te besteden aan zogenaamde natuur- en halfcultuurvolken en aan volksleven.
Traditioneel is LV in zijn staatkundige benadering. Dat betekent dat de
hoofdstukken redelijk los van elkaar te lezen zijn, als afgeronde eenheden.
Deze structuur is in KG losgelaten. Daarin ligt de nadruk op algemene
geografische tendensen, die betrekking hebben op de aarde als geheel. Pas
tegen het einde van het boek is er aandacht voor de zogenaamde grote rijken.
De leerstof is beperkter geworden en minder gericht op het reproduceren van
puur feitenkennis. Ook didactisch gezien is KG vernieuwender. Zelfwerkzaamheid hoort tot de doelstellingen en er zijn minder repetitievragen opgenomen. Bovendien is dit de eerste aardrijkskundemethode die zoveel
(zeventien) afzonderlijke leesstukken bevat, onder andere over de ondergang
der natuurvolken, over Eskimo's, Japanse fabrieksmeisjes en over rassenhaat
in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Ook het verhaal van Livingstone is tot
leesstuk omgewerkt.
KG opent de beschrijving van de gehele aarde met de wereldreizen, de
Europese ontdekkingsreizen. Daarmee start het verhaal en mijn analyse.
Voorafgaand hebben de lezers al wel kennis gemaakt met de wereldkaart en
met belangrijke rivieren, meren, landstreken, gebergten en staten. Het overzicht van de bekende ontdekkingsreizen kan zo functioneren als brug tussen
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de wereldkaart en de hoofdstukken waarin de geografie van de wereld aan de
orde komt. Deze opbouw plaatst Europa in het historische en geografische
centrum van de wereld. Die komt vanuit Europa in beweging en zoals we
eerder zagen en ook hier zullen zien is de beschrijving van andere werelddelen
daarom (ook) te lezen als een verslag van dit contact, een betekenis die zich
onder andere openbaart door de keuze van de onderwerpen en de stijl.
Deze positie van Europa, als autoriteit, wordt in de inleiding op de
ontdekkingen al voorbereid. Uitgangspunt van de hoofdstukken over
ontdekkingen is weliswaar dat "de mens" steeds op onderzoek is uitgegaan, de
wereldkaart toont alleen Europese ontdekkingsreizen: vanuit Europa, vanuit
het midden, wijzen pijlen naar andere delen van de wereld. Aldus is Europa
als centrum gevisualiseerd.

F i g . 1.
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Wellicht verhoogt, zoals de auteurs voor ogen hadden, de opvoering van de
reizen de betrokkenheid van de leerlingen en ervaren zij iets van de spanning
en gedrevenheid van de reizigers. Het dramatische gehalte van de teksten is
echter wel zeer gering. Toch wil KG niet alleen de ontdekkingstochten schetsen. Expliciet wordt aangegeven dat hiermee een raciale geschiedenis in beeld
komt:
Aan de hand van fig. 1, waarop de voornaamste ontdekkingstochten staan aangegeven,
zullen wij zien, hoe het vooral het Blanke Ras geweest is, dat de "wereld" ontdekt heeft. {Kerngeografte deel 2 1941:14)

In de ban van het ras

192

loch heeft Ä"Geven daarvoor de lezers nog wel een waarschuwing meegegeven: "Bij hetgeen nu volgt, bedenken wij ons goed, dat er veel meer gereisd en
ontdekt werd in de oudste tijden, dan men geneigd is te veronderstellen en
dat het 'toeval' bij ontdekkingen vaak een grote rol speelde" (8). In het citaat
heeft het "Blanke Ras" alle nadruk gekregen en treedt het op als grammaticaal
en semantisch subject. Het gewicht van deze mededeling mag de leerlingen
niet ontgaan. Zij moeten weten dat de ontdekkingsreizen verbonden zijn met
het blanke ras: het ras is erop uit getrokken. Het ras heeft een personageeffect. Leerlingen zullen zich graag met dit personage identificeren. Diens
geschiedenis is er een om trots op te zijn en bouwt mee aan de identiteit van
het blanke ras. Daarvoor zorgen vervolgens de adjectieven, of liever gezegd de
epitheta ornantia, waarmee de reizigers worden omgeven, zoals "de onvermoeide doorvorser van de Grote Oceaan" bij Cook (10), "de stoutmoedige
tocht van Marco Polo" (11) of "Deze gevaarlijke en avontuurlijke tocht onder
aanvoering van den Portugees Magallaan" (16). De ontdekkingen en daarmee
"het blanke ras" dwingen respect af. Livingstone wordt hier niet genoemd.
Aan hem is, zoals gezegd, een afzonderlijke leestekst gewijd (170-173).
Daarin is hij de onvermoeibare man, die verwonderlijk goed met de "inboorlingen" overweg kon. Na lezing moeten leerlingen in staat zijn uit de tekst af
te leiden welke karaktereigenschappen Livingstone als ontdekkingsreiziger
bijzonder goed van pas kwamen. Daarvoor hebben zij vragen beantwoord
over de kust en rivieren van Afrika. De antwoorden daarop impliceren hoe
zwaar de taak was die Livingstone te wachten stond en die hij uiteindelijk met
succes had volbracht.
De problemen waar de reizigers voor stonden, verwerkt KG in de
uitleg van de metafoor van Afrika, "het zwarte werelddeel".
Behalve de Noordrand van Afrika en een deel van her Nijldal was dir werelddeel, dar zijn
naam aan het Romeinse wingewest Afrika ontleent, eeuwenlang terra incognita [...], her
Zwarte Werelddeel ook in de betekenis van duister = onbekend. Het machtige Romeinse
Imperium zag geen kans zijn invloed ren Zuiden van de Sahara, een moeilijk te overwinnen
natuurlijke grens, uir re breiden.
Eersr in de Middeleeuwen kreeg men - per schip - enig idee van de groore van deze massieve
landmassa.[...] (10)

Eenmaal wordt de opsomming van Europese successen doorbroken met de
opmerking tussen haakjes dat Arabieren al eeuwen vrachtvaarders waren
tussen Indië en Arabië (10). Dit is een goed voorbeeld van wat Barbara
Johnson (1980) "the difference within" noemt. Met dit begrip verwijst ze naar
datgene wat in de hoofdlijn van het verhaal verdrongen wordt, maar zich in
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een ondergeschoven positie (hier tussen haakjes) toch opdringt. Europeanen
blijven hier degenen die de aandacht opeisen.
Nu is het niet persé noodzakelijk dat de lezers zichzelf als vertegenwoordigers van het blanke ras beschouwen en zich de geschiedenis van
ontdekkingsreizigers toe-eigenen als een deel van hun eigen identiteit. Toch
spreekt de tekst hen wel op die identiteit aan. Dat blijkt althans in de afsluiting van de beschrijving van de verschillende fysisch-geografische aspecten.
Die beschrijving wordt verbeeld als een tocht over de aarde, waaraan lezers
hebben deelgenomen. In die samenvattende terugblik leidt het gebruik van
"we" ertoe dat het aangesproken, sprekend en "besproken" (de eerste, tweede
en derde persoon) subject samenvallen, alsof de lezer in de narratio betrokken
is; een dubbele tocht is ondernomen:
Zo zijn wc nu het grootste dee! van het aardoppervlakte overgetrokken en hebben we kennis
gemaakt met de grote vetscheidenheid, die het natuurlijke plantendek vertoont. De factor
mens bespreken wij in de volgende hoofdstukken: in deze eeuw van intensieve exploitatie van
het bewoonbare deel onzer aarde is het natuurlijke plantcnklccd voor een goed deel door den
mens verwijderd en heeft moeten plaats maken voor hetgeen hem, den heerser op aarde,
wenselijk voorkomt. (53-54)

Deze samenvatting maakt expliciet wat zich tot nu toe, in de beschrijving van
de natuur alleen impliciet toonde, tussen de regels door. Nu verbindt de
denkbeeldige trektocht de eerste hoofdstukken en plaatst ze in een kader,
achteraf, want eerder treedt een (interne) focalisator nauwelijks op de voorgrond, alsof stilzwijgend kon worden aangenomen dat de focalisatie lag bij
een blank subject op "zijn" tocht over de wereld om gebieden onder "zijn"
beheer te krijgen. Pas als de leerlingen worden aangesproken en hun leeshouding is bepaald, is duidelijk bij wie de focalisatie ligt. De verkenningsfase is
dan afgelopen. ' '
De samenvatting in TTC maakt bovendien met de aankondiging van de
overgang van natuur naar cultuur zowel een scheiding in tijd als een onderscheid tussen een situatie waarin mensen afwezig en vervolgens aanwezig zijn.
De aanwezigheid of inmenging van "de mens" is verantwoordelijk voor de
nieuwe tijdsfase. Hierdoor wordt een chronologisch verhaal gesuggereerd van
een verleden of stilstaande tijd tegenover een "huidige" tijd, waarop de
aandacht zich nu richt. Het verleden of de beginsituatie is vastgelegd met de
ontdekkingsreizen. Zo lijken de tussenliggende hoofdstukken een toestand
van tijdloosheid weer te geven waarin mensen geen rol speelden. Toch is dit
niet helemaal waar. Zoals ik hierboven aangaf, treedt een focalisator, veroorzaakt door "tijd" of "mens", af en toe even naar de oppervlakte van de tekst.
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Hun aanwezigheid is bescheiden, maar hun incidentele tussenkomst laten
reis, ras en imperialisme tot een coherent geheel samenvallen.
O m grip te krijgen op de uitwerking van tijd en "bezieling" ga ik terug in de
tekst en pak ik de draad weer op na de opsomming van de ontdekkingsreizen.
De tijd staat dan stil, maar "de mens" komt al snel in beeld. Allereerst om het
eerste onderwerp, de wereldzeeën, af te sluiten, als vastgesteld wordt wat de
betekenis van de zee voor "de mens" is: de zee levert producten en is handelsweg. Dat deze mens allerminst neutraal is, was al eerder af te leiden uit de
introductie van de wereld door middel van Europese ontdekkingsreizen. Die
wereld krijgt betekenis, wordt opgebouwd, vanuit de visie van een Europees
subject, een imperialistisch subject. Diens aanwezigheid toont zich op een
aantal plaatsen in de tekst, bijvoorbeeld als binnen de zakelijke beschrijvingen, ervaringen en economische belangen worden verwoord. In die afwegingen treden Europeaan, "blanke" en "de mens" op als eikaars equivalenten. Zij
functioneren afwisselend als personages. Dit subject nu is ook de toegesprokene, de "narratee" in het verhaal. De lezer wordt binnengehaald doordat
"wij" als subject optreden. Deze gelijkschakeling van de mens (en de lezers)
aan "het blanke ras" of Europeaan impliceert meermalen dat het blanke ras
een universeel streven of gedachtegoed vertegenwoordigt, alsof dit ras in
essentie in staat is een menswording te representeren. Aan dit beeld kunnen
de lezers zich meten.
De raciale exponent van menszijn en "de mens" komen bijvoorbeeld
voor in de paragraaf over het tropische regenklimaat (29-34). De autochtone
bewoners van deze luchtstreken worden genegeerd. De algemene stelling
luidt dat het vochtigheidsgehalte en de constant hoge temperatuur deze
gebieden moeilijk bewoonbaar maken en in eerste instantie lijken deze gebieden onbewoond. Totdat blijkt dat de ervaring van "de blanke" wordt beschreven.
De Blanke voelt er zich spoedig afgemat. Zeer gunstig zijn echter de omstandigheden voor
de plantengroei. 1 lier vindt men de weelderige, tropische regenwouden (fig. 16). Het in cultuur
brengen van een dergelijk gebied behoort tot een der zwaarste taken, die de mens tracht te
verrichten. Zodoende zijn het Amazonegebied en het Kongobekken thans nog uiterst schaars
bevolkt. (Kern-geografie deel 2 1941:30)

Door "de mens" hier als subject naar voren te schuiven, wordt de indruk
gewekt dat kolonisatie van deze gebieden ingegeven is door een algemeen
menselijk ideaal en dus gerechtvaardigd is. In cultuur brengen wordt bovendien voorgesteld als het verrichten van een zware taak, alsof die van bovenaf,
doot een onafhankelijke instantie, is opgelegd.
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"De mens" zet ook hier de klok in beweging en de laatste zin maakt
duidelijk dat het proces van ontginning actueel is. Als dit schoolboek
uitkomt, is allang bekend met welke wreedheden de kolonisatiepolitiek van
onder meer Belgisch Kongo gepaard ging. Die zijn hier niet aan de orde. Zoals
we al eerder konden constateren voor oudere boeken: het imperialistisch streven, kolonialisme dan wel "in cultuur brengen" staat niet ter discussie. Even
algemeen is dat een bijna onaantastbaar imago van Europa ook op andere
manieren discursief wordt ondersteund. Het boek gaat niet over imperialistische politiek, maar we kunnen het wel lezen als een verwerking daarvan, zodra
we nadrukkelijk acht slaan op de interventie van "mens" en "tijd". Die vinden
we geprojecteerd op de beschrijving van de aarde die zo ook de specifieke
economische belangen en ontwikkeling van Europa reflecteert. De reizen
gaven daartoe de aanzet.
De lezers krijgen nog steeds als vanuit één vizier de wereld voorgelegd
met in het achterhoofd de opdracht na te gaan welke aspecten veranderingen
kunnen ondergaan om de economie van het "eigen" continent te versterken.
Natuur en mensen zijn aan dit streven ondergeschikt en bestaan voorzover zij
binnen dit concept kunnen functioneren. Een ander perspectief is bijna
onmogelijk. Dit wordt niet alleen belemmerd door de keuze van de topics,
maar ook door de keuze van actanten en het idioom. "In cultuur brengen"
zouden we nu als een eufemisme voor kolonialisme zien, alsof inderdaad aan
een hoger plan wordt gewerkt (cultuur staat hoger dan natuur). Bij de
beschouwing van dit verschijnsel is in KG, hoe kort ook, geen aandacht voor
werkelijke mensen en hun relaties. De bevolking van de gekoloniseerde gebieden wordt niet genoemd. Ook deze ellips werkt als een legitimatie-strategie.
Het onthouden van informatie over verzet, over culturele en economische
ontwrichting, uitbuiting en slavernij, versterkt de voorstelling van een
vanzelfsprekende ontwikkelingsfase, een fase van menswording, die alleen
gunstige resultaten zal boeken. Zo is bij de bespreking van het tropische
regenklimaat (29-34) de Europeaan of blanke de enige actant, die ook functioneert als focalisator en narratee. Zij zijn de "mensen uit een andere luchtstreek" die moeilijk kunnen wennen aan de gelijkmatige tropische
temperatuur (31). En, om Kongo en Java tegen elkaar af re wegen: de dagelijkse remperatuurschommeling en het vochtigheidsgehalte maken het
binnenland van Kongo "voor een Blanke" moeilijker te dragen dan Java (31).
Eén van de tien vragen verwijst nogmaals naar dit probleem. Leerlingen
moeten dan opnoemen welke factoren een typisch tropisch klimaat onaangenaam maken voor een Blanke (34). Deze vluchtige verwijzingen zijn alleen te
begrijpen als we de beschouwing van het tropische regenklimaat ook lezen in
het licht van de kolonisatie, dat bovendien algemeen gezien wordt als een
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onderneming van het blanke ras. De toon daarvoor werd gezet, bij de presentatie van de ontdekkingsreizigers. In de afronding van het "natuurlijke"
gedeelte, bleek dat de lezers zich vanuit die visie en als een blank subject de
verschijnselen van de aarde in zich op moesten nemen. Kijken zij naar Afrika,
dan doen zij dit vanuit hun rol als reiziger. In die gedaante zullen zij het continent betreden, belast met een politieke en economische taak; in het schoolboek is dit een natuurlijke opdracht.
Land- en volkenkunde {LV) tenslotte heeft een andere opbouw dan
Kern-geografie en bespreekt de werelddelen in afzonderlijke hoofdstukken.
Maar het reis-motief komt ook hier voor en voegt een vergelijkbare betekenis
toe. Alle hoofdstukken openen met de paragraaf "Ontdekkingsreizen" of
"Ontdekkingsreizen en kolonisatiegeschiedenis". De andere paragrafen
beschrijven vervolgens (ook) de kolonisatieprocessen en kolonisatiepolitiek,
een geschiedenis die terug te vinden is in de opbouw. Zeer illustratief hiervoor
is de volgorde van de onderwerpen in het eerste hoofdstuk over Australië:
1. Ontdekkingsgeschiedenis; 2. De natuurlijke gesteldheid; 2a Het Land;
2b Klimaat, planten- en dierenwereld; 3. De inboorlingen 4. De kolonisten;
5. De middelen van bestaan; 5a. Veeteelt en landbouw; 5b. Mijnbouw;
5c. Industrie, handel en verkeer; 6. Bestuur; 7. Godsdienst en onderwijs;
8. Oceanië.
Evenals in KG reiken de ontdekkingsreizen een leeskader, een lezerspositie aan. Daarna gaan we terug naar de status van tijdloosheid en onveranderlijkheid, de natuurlijke omgeving. Menselijk handelen is daarin praktisch
afwezig. De "oorspronkelijke" bevolkingsgroepen maken deel uit van de
nieuwe omgeving die verkend wordt. De gehele omgeving wordt zo tot een
tijdloze "natuur", tot decor gereduceerd, waartegen de blanke actant als held
afsteekt. Die actant veroorzaakt tijd, beweging, die ziet en ontgint. Daarmee
geeft hij vorm aan zijn "eigen" superioriteit: de geschiedenis van de oorspronkelijke bevolking is die van voor en na de komst van blanken of Europeanen.
In feite wordt anderen die vroege geschiedenis onthouden. Hun geschiedenis
start met de komst van ontdekkingsreizigers en bestaat uit een vetandering
van land en mensen, veroorzaakt door anderen, de kolonisten. Die verandering of invoering in de geschiedenis dankt men aan het "in cultuur brengen".
Dat proces wordt beschreven. De opbouw is daarom impliciet chronologisch
èn hiërarchisch. De chronologie maakt een verhaal, de hiërarchie die er uit al
te lezen is en die in de tekst wordt gerepresenteerd, maakt het tot een specifiek
verhaal, een "ontwikkelingsgeschiedenis". Die is in gang gezet met de
aankomst van een Europese ontdekkingsreiziger, de held van dit "epos".
De subjectiviteit die in reisliteratuur volgens de toenmalige conventie
minimaal moest zijn, verdwijnt bijna geheel in de aardrijkskundeboeken.
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Maar met de introductie van de ontdekkingsreiziger is wel een duidelijker
perspectief bepaald en ligt de handeling bij een Europees subject. Een aantal
retorische strategieën uit hoofdstuk 3 komen ook in de recentere aardrijkskundeboeken terug. Zo wordt daarin af en toe "de mens" opgevoerd, wiens
identiteit soms gelijk staat aan die van een van blanke, Europese man die de
idee van vooruitgang en imperialisme een warm hart toedraagt. Andere rassen
komen wel naar voren, maar zijn object van beschouwing. Door de werelddelen aan te vangen met een Europese ontdekkingsreis worden andere geschiedenissen en culturen genegeerd. De andere werelddelen "vertellen" de
economische geschiedenis van Europa, na 1500 of later. Voor de lezers is dit
ook hun geschiedenis, een geschiedenis die althans in Kern-geografie, illustreert hoe blank de wereld verovert. Diens macht wordt in de narratio van zijn
reis o verge drage

4.5 Ter afsluiting
Dit begin van de aardrijkskundeserie Geografisch Milieu illustreert heel treffend
het onderwerp van dit
hoofdstuk. De leerlingen
worden aan het begin van
hun eerste les aardrijkskunde in de brugklas uitgenodigd om op ontdek
kingsreis te gaan. De tekeBron: Geografische Milieu 1
ningen op de volgende
paginas tonen hoe (witte)
mannen na de ontberingen op zee te hebben doorstaan, zijn aangemonsterd
op een schoon en onbewoond eiland. Zij brengen het nieuwe gebied in kaart.
De bossen worden gekapt en maken plaats voor akkers, een haven, huizen en
industrie. Zo zien we hoe deze introductie de geschiedenis van de aardrijkskunde weergeeft. De reis wordt ook gebruikt om de leerlingen direct aan te
spreken en het zijn mannen die zich aan de tocht wagen en zich als pioniers
vertonen op onbekende gebieden. Pas na hun komst wordt het land veranderd van natuur in cultuur.
Aan boord.
We gaan van wal!

De ontdekkingsreizen zijn een archetypische structuur geworden voor de
kennismaking met andere werelddelen. Ze hebben een belangrijk stempel
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gedrukt op de zelfverbeelding van Europa. Het is het werelddeel geworden
dat erop uittrok en sindsdien is een nieuw tijdperk in gang gezet, dat van de
Europese wording. De reizen en de volharding die er voor nodig was, toonden
het karakter van de Europeaan. De reizen drukten bovendien een stempel op
de aanduidingen van de werelddelen en hun inwoners: door de vergissing van
Columbus wordt de autochtone bevolking van Amerika "indianen" genoemd
en Afrika en haar bewoners "het zwarte werelddeel". In die aanduidingen
betoont Europa haar machtspositie. Toch worden de voorstellingen van de
Europese ontdekkingsreizen allang bekritiseerd, zoals nog niet zo lang geleden, in 1992, duidelijk werd tijdens de festiviteiten rond de viering van 500
jaar Amerika. Toen was er duidelijk ook aandacht voor de positie van indianen nu, evenals voor de genocide op hen en de vernietiging van culturen na de
komst van Columbus. 12
In de jaren negentig treffen we in de schoolboeken een evenwichtiger
representatie van het Noorden en het Zuiden aan. Inmiddels is het ook bijna
onmogelijk om de historische en culturele kennis over niet-westerse landen
links te laten liggen. Die nodigen ertoe uit om de ontdekkingsreizen als startpunt los te laten. Alternatieve representaties zijn beschikbaar, waarin andere
perspectieven de beschrijvingen kunnen bepalen. Voor Afrika hoeft men het
werk van de beroemde Afrika-kenner Basil Davidson of dat van de filosoof Ah
Mazrui er maar op na re slaan. Dan is het vrijwel onmogelijk om Afrika pas
met Livingstone of eerder met de slavenhandel te introduceren.
Toch blijkt het niet makkelijk om afstand te doen van die oude vertogen waarin Europa een onbesmette reputatie geniet en Afrika er bekaaid vanaf
komt. Toen ik drie methoden uit begin jaren negentig voor de onderbouw
van het voortgezet onderwijs naast elkaar legde, viel mij in ieder geval voor
één methode een aantal zeer karakteristieke elementen op. 13 Een aantal passages uit deze methode, Formule Bos, leg ik voor. Ik doe verder overigens geen
uitspraak over deze methode in zijn geheel. Ik wil slechts laten zien hoe sterk
blijkbaar die vertogen in de Nederlandse en westerse cultuur geworteld zijn.14
In deel 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen een islamitisch en een
Zwart Afrika. De problemen van Europeanen met de toegankelijkheid van
Zwart-Afrika is hier omgewerkt tot een kenmerk:
Een ander nieuw kenmerk is dar Zwart-Afrika door de moeilijke toegankelijkheid van
tropisch regenwoud en woestijn pas laar betrekkingen mer andere gebieden heeft ontwikkeld. Pas in de 19e eeuw onrsrond handel mer Europa. Voor de Europese industrie waren
grondsroffen nodig. De Europeanen begonnen mer landbouwbedrijven waar exportgewassen werden verbouwd en mer de aanleg van grorc mijnen. Deze bedrijven richtten zich op de
verkoop. Ze zijn commercieel. Daarnaast bleef zelfvoorzienende landbouw nodig voor voed-
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sel. Nog steeds zijn er contacten met Europa. Vooral de grondstofrenexport is belangrijk.
(Formule Bos deel 2 1994:60-1 )

De relatie met Europa wordt hier vooral gezien als een handelsrelatie. ZwartAfrika moeten de leerlingen voorts beschouwen als het echte Afrika, ter
onderscheiding van het noordelijker gelegen Islamitisch Afrika. Zwart-Afrika
moeten zij kunnen typeren (60). Dit beeld zie ik als een variatie op dat van het
hart van Afrika, maar ook als een zinspeling op Afrika als het eigenlijke land
van het zwarte ras. Waar dit ras woont, is Afrika. Daarin toont zich de grootste afstand met "het blanke Europa". Aan de leerlingen wordt ook onder het
kopje "Zwart-Afrika" in het werkschrift de vraag voorgelegd in welk werelddeel de meeste "negers" wonen (56). Daarna moeten ze in een invuloefening
nogmaals de kwestie van toegankelijkheid verwoorden en aan de hand van de
kaart moeten ze tevens de bevaarbaarheid van de rivieren beoordelen. Overigens is de informatie over Zwart-Afrika ovetheersend negatief. En hierin
tekent zich een groot verschil af met de benadering van Afrika in de oudere
boeken. Die was, althans economisch gezien, eigenlijk zeer optimistisch en
toekomstgericht. De lezers werden getuigen van een proces van vooruitgang,
weliswaar door Europa ingezet, in Afrika. Ontwikkelingseducatie heeft nu
inmiddels alweer lang geleden zijn intrede gedaan en Afrika krijgt ook een
ander beeld, namelijk dat van het verloren continent. Deze representatie is in
Formule Bos althans in een vraag verwoord, als titel van een kotte paragraaf,
waarin overigens wel getracht wordt het ovetheersend negatieve beeld te weerspreken.
Tenslotte, om terug te keren naar de ontdekkingsreizen in het algemeen, twee
fragmenten uit het eetste deel over Europa uit dezelfde methode. In het eerste
deel start de geschiedenis ergens in het verleden. De ontwikkeling van Europa
zou "al vroeg" hoog zijn:
Mede dankzij de ligging van veel gebieden aan zee en het gunstige klimaat, kende Europa al
vroeg een redelijk hoge mate van ontwikkeling. Al eeuwen geleden trokken volkeren vanuit
Europa er op uit om de rest van de wereld te verkennen. Je kent vast wel grore namen uit de
tijd van de ontdekkingsreizen, zoals Columbus, James Cook, Abel Tasman, Marco Polo of
Heemskerck en Barentsz. (25)

De tekst schrijft vervolgens dat Europa grote gebieden veroverde, dat de
ootsptonkelijke bevolking vaak onderworpen of verdreven werd. Daarna
wordt nog eens gesteld dat Europa zich "vroeg" ontwikkelde, dankzij gunstige
geografische omstandigheden, de ontdekkingsreizen en de koloniën, waarna
als extra stof de huidige positie van Europa wordt geèvalueetd.
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Eeuwenlang hebhen Europese landen de wereldzeeën bevaren en de halve wereld overheerst.
In het koloniale tijdperk verdiende Europa veel aan gebieden ver over zee. Er werden goedkope grondstoffen voor de industrie vandaan gehaald. Vaak werden produkten van Europese
fabrieken verkocht in de koloniën. In Nederland spreken wij zelfs van een Gouden Eeuw.
Omdat het toch wel raar is dat het ene land het andere overheerst, zijn de koloniën uiteindelijk bijna allemaal zelfstandig geworden. Europa verloor hierdoor een flink sttik van het
leidetschap over de wereld. (26)
M e t deze f r a g m e n t e n h e b ik slechts een klein deel uit een hele m e t h o d e weergegeven. O o k de o u d e r e b o e k e n b i e d e n veel m e e r informatie. D e s t u k k e n
tekst over o n t d e k k i n g s r e i z e n zijn niet altijd zo groot en et w o r d t bijvoorbeeld
o o k veel r u i m t e besteed aan o n d e r w e r p e n als b o d e m en klimaat. Evenzeer is
er a a n d a c h t voor c u l t u r e n en verschijnen er a p a r t e deeltjes ovet de N e d e r landse k o l o n i ë n . Via die b o e k e n m a k e n leerlingen misschien wel voor h e t
eerst kennis m e t gebieden b u i t e n N e d e t l a n d , en b u i t e n E u r o p a . M a a r v o o r d a t
zij d a a r m e e in a a n r a k i n g k o m e n , krijgen ze vaak de reis a a n g e b o d e n . D a a r n a
leren ze welke volken zij zullen o n t m o e t e n en h o e h u n o n t w i k k e l i n g s n i v e a u is
en zeer waarschijnlijk w e t e n ze d a n al h o e h e n naar ras aan te d u i d e n .

Noten
1

Het idee van de tentoonstelling als tocht komt ook in de publiciteit terug. Zo
schrijft het persbericht over een tocht, die begint in de negentiende eeuw, wanneer
Europeanen de aandacht vestigen op de bijzondere stad aan de rand van de Sahara
en Mali.

2

Zie voor een uitgewerkt model voor analyse van narratieve subjectiviteit Bal
(1991b) "Narrative Subjectivity".

3

Ochs ( 1997) verwijst hier naar Bruno Latour (1987) Science in Action.

4

Albert Moravia, in Which Tribe Do You Belong To? ( 1972) plaatst de reiziger op het
balkon van het hotel, terwijl PauITheroux, in The OldPatagonian

Express (197'8)

een landschap tot leven brengt, gezien vanuit de derde en bovenste verdieping van
het hotel (zie Pratt 1992:216-7).
5

O p deze overeenkomst attendeerde Mieke Bal mij.
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Er waren wel vrouwelijke reizigers, bijvoorbeeld Mary Kingsley, die Pratt (1992)
ook onder de aandacht brengt. Zie voor andere reizigsters bijvoorbeeld Boer
(1992) en speciaal Boer (1993) "Confrontaties in contactzones: de reisverhalen
van Olympe Audouard en Jane Dieu la Foy".

7

Clifford doet in dit verband een voorstel voor verandering van aandachtspunt in
culturele studies. De reis zelf wordt aandacht van onderzoek: "why not focus on
any culture's farthest range of travel while also looking at its centers, its villages, its
intensive field sites? How do groups negotiate themselves in external relationship,
and how is a culture also a site of travel for others? How are spaces traversed from
the outside? How is one group's core another's periphery?" (Clifford 1992:101)
Deze vragen zijn bedoeld als kritische reflectie op het reizen en om het reisconcept te bevrijden van de westerse ideologische betekenis: "As 1 abandon the
bourgeois setting for travel encounters, sites of intercultural knowlegde, I struggle, never quite successfully, to free the related term 'travel' from history of European, literary, male, bourgeois, scientific, heroic, recreational, meanings and
practices" (Clifford 1992:106).

8

Zie bijvoorbeeld de studie van Mildred Mortimer (1990) journeys thronght the
French African Novel. 7A) neemt het reismotief als uitgangspunt en doorbreekt de
traditionele scheiding tussen Magreb en sub-Sahara. Zij laat de behoefte zien van
schrijvers om met Conrad ook een patriarchale visie op Afrika om te werken.
Het reismotief kan ook functioneren ter verwerving van een eigen identiteit, zoals
bijvoorbeeld naar voren komt in de bundel Carting the Journey: Writings by Black
and Third World Women (London 1988). Vanuit die invalshoek wordt onder
andere dit werk besproken door Isabel Hoving in haar dissertatie The Castration of
Livingstone and Other Stories: Reading African

Women's Writing (Amsterdam

1995), speciaal hoofdstuk 2 "Tropes of Women's exile".

9

Deze tekst is identiek bij Mulder ( 1926).

10 Opname van historische gegevens is binnen de geografie niet helemaal geaccepteerd en een aantal geogtafen zou zich hiertegen in de jaren twintig al hebben
verzet. Dit blijkt uit het artikel van Brummelkamp (1926), een van de auteurs van
Land- en volkenkunde, waarin hij op die houding onder geografen reageert. Hij
vindt historische gegevens noodzakelijk als die huidige situaties kunnen verklaren.
In vergelijkbare bewoordingen is dit ook in de inleiding van Land- en volkenkunde
aangegeven. Volgens hem komen verschillen tussen volkeren juist voort uit historische omstandigheden: "In alle menschelijke groepeeringen spelen èn economische èn historische èn geografische èn anthropologisch-ethnografische factoren
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een rol; een ernstige poging tot verklaring zal geen der vier categorieën mogen
verwaarloozen" (Brummelkamp 1926:44).
In een recensie over De werelddeelen van Brummelkamp en Fahrenfort bekritiseert
Van Hinte juist de ontdekkingsreizen als startpunt van de beschrijving van de
werelddelen. Van Hinte vindt dit een principiële fout en hij ziet liever meer
aandacht voor de fysisch-geografische verschijnselen zoals bodem en klimaat (Van
Hinte 1928:1046).
1 1 Deze beeldspraak waardoor een nieuw ontdekkingsverhaal wordt gecreëerd, met
de lezer in de hoofdrol, komt vaker voor. Vergelijk bijvoorbeeld de afsluiting van
het werk van Hassert (1944) dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt,
Afrika het zwarte werelddeel: Een boek over ontdekkingen en ontdekkingsreizigers:
"Onze tocht door de duizenden jaren van de geschiedenis van de exploratie van
Afrika is volbracht" (218).

12 In het algemeen evenwel wijden schoolboeken en jeugdliteratuur tot aan de jaren
negentig in de beschouwing van de Amerikaasne geschiedenis nog onevenredig
veel aandacht aan de ontdekkingsreizigers en Europese pioniers. Dit blijkt uit
analyses die uitgevoerd zijn in het kader van het zogenaamde Columbus-jaar. Zie
hiervoor Van 't Hoff (1992) en Mok (1992a, 1992b).
13 Dit waren de volgende leergangen: Wereldwijs. Den Bosch: Malmberg; Formule
Bos. Groningen: Wolters Noordhoff; Wereldbeeld. Leiden: Educatief Uitgeverij
14 Over Zwart-Afrika trof ik bijvoorbeeld vergelijkbare passages aan in Duitse
schoolboeken, onder andere in (Diercke) Erdkunde, Natur- und Kulturräume der
Erde, deel 7.

Hnnfrhluk 5 "Zwart"

203

Hoofdstuk 5 "Zwart"

5.1 Inleiding
Eén karakterisering van Afrika uit het leerboek van Schuiling (1 915) heb ik in
het vorige hoofdstuk overgeslagen: Afrika als "het zwarte werelddeel". Dit is
een conventionele aanduiding van Afrika. Twee vertogen komen in dit beeld
samen: de verhalen van Europeanen die de binnenlanden van Afrika wilden
ontdekken en de raciale vertogen. Recent nog verwees Formule Bos (1994)
naar deze vertogen in de uitleg van de aanduiding "zwart Afrika", het deel van
Afrika dat zich daardoor zou onderscheiden van een noordelijk gelegen islamitisch Afrika (zie hoofdstuk 4.5). Zwart-Afrika was het werelddeel der
"negers" en het zogenaamde echte Afrika.
"Zwart" maakt de tegenstelling met "wit" absoluut en vertegenwoordigt in de raciale beeldvorming de ultieme ander. Dit hoofdstuk laat zien hoe
de toepassingen van "zwart" discursief worden uitgebuit om de superioriteit
van "wit" vorm te geven. In de uitbundigheid waarmee dat gebeurt, onderscheiden (literaire) reisverhalen zich van de aardrijkskundeboeken. Maar de
interdiscursieve relaties tussen beide zijn onmiskenbaar aanwezig. Een spel is
intertekstualiteit hier nauwelijks meer te noemen: de letterlijke verbindingen
tussen sommige reis- en schoolboeken maken pijnlijk duidelijk hoe beperkt
het vocabulaire is zodra Afrika, de landschappen en de mensen worden gekarakteriseerd. Ook als mensen buiten Afrika worden aangeduid met "zwart" of
met "neger" lijkt de ontmenselijking in gang gezet, een proces dat Fanon heel
duidelijk heeft beschreven in Peau noire, masques blancs (1952). Ook in literatuur kunnen deze aanduidingen racistisch zijn.
De discursieve processen die het orientalisme bepalen, zoals Said
(1978) in zijn gelijknamige werk uiteengezet heeft, zijn vergelijkbaar met de
westerse dominante verbeelding van Afrika. De voorstelling van het Oosten is
bepaald door een, wat Said noemt, imaginaire geografie, een patroon van
betekenis geven en representeren, dat ertoe leidt dat het Oosten een product
is van de verbeelding: het Oosten is een westers project. Said geeft daarbij aan
dat we in het algemeen wel moeten erkennen dat elke cultuur dubieuze voorstellingen ontwikkelt over andere culturen. 1 Echter, het orientalisme onderscheidt zich hiervan door de vaste representatievormen (60). We zullen zien
dat ook in de representaties van Afrika steeds dezelfde beelden terugkeren en
dat die het resultaat zijn van "witte" projecties. Eén woord komt zeer veel
voor: "zwart".
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5.2 Het zwarte werelddeel
Afrika als "bet zwarte werelddeel"

Dezen naam heeft Afrika gekregen door het Negerras, dat bijna de geheele zone der tropische
zomerregens bewoont en in de laatste twee eeuwen doot den onmenschelijken slavenhandel
(vooral naar Amerika) zooveel van zich heeft doen spreken. Tegenwoordig is ei alleen in
Noordoosr-Afrika en Voor-Azié', door de Mohammedanen, nog vraag naar Negerslaaven; de
Christenen trachten dien handel thans te voorkomen. (Schuiling 1915 deel 3:4)

Schuiling motiveert de naam "zwart werelddeel" als volgt: het werelddeel
wordt zwart genoemd, omdat daar het "negerras" woont. "Zwart" verwijst
dus metonymisch naar Afrikanen en staat voor heel Afrika. Met het gezegde
"heeft gekregen" is duidelijk dat de raciale definitie van Afrika ooit van
buitenaf is opgelegd, hoewel hier een handelend subject en een nadere tijdsaanduiding ontbreken. De inwoners van Afrika zijn zwart en ze zijn slaaf
("negerslaaf"). Dat valt althans af te leiden uit de zeer verwarrende constructie: "[het ras dat] in de laatste twee eeuwen door den onmenschelijken slavenhandel (vooral naar Amerika) zooveel van zich heeft doen spreken". Deze
formulering laat door haar vaagheid de mogelijkheid open dat Afrikanen zelf
verantwoordelijk waren voor de slavenhandel. Bijzonder duidelijk is daarentegen de rolverdeling tussen Mohammedanen en Christenen: de eersten
willen slaven, de tweeden willen dit tegengaan. Dat de rol van de laatsten
misschien ooit anders was, valt hooguit af te leiden uit "thans".
In deze passage treffen we een typerend kenmerk van een Europees
vertoog over Afrika. Met de naamgeving "zwart werelddeel" start de macht
van dit vertoog. Maar we zien in deze passage ook hoe de christenen worden
geprofileerd als begunstigers van de "zwarten", om precies te zijn van de
"zwarte slaven". In veel literatuur hebben zij zichzelf die rol ook toegedicht.
Het tegengaan van slavenhandel wordt in verhalen van ontdekkingsreizigers,
bijvoorbeeld van Livingstone, een motief om koers te zetten naar Afrika.
In deze verhalen krijgt "zwart" ook een andere betekenis. Deze kleur
verwijst naar Afrika zelf, als het ondoordringbare en onbekende gebied, zoals
we hiervoor (hoofdstuk 4.4) in Kern-geografiekonden lezen: "[...] eeuwenlang
terra incognita [...], het Zwarte Werelddeel, ook in de betekenis van duister =
onbekend" (1941:10). In de reisliteratuur over Afrika maakt "zwart" echter
ook steeds deel uit van de representatie van Afrikanen. De betekenissen die
aan het land en de inwoners worden toegekend, doen hen op elkaar lijken; de
representaties van het land worden op de mensen geprojecteerd en andersom,
waardoor zij soms tot een eenheid lijken te versmelten. Deze betekenisproces-
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sen zijn typerend voor de beeldvorming van "zwart" bij Afrika. We kunnen
die zien als literaire of linguïstische procédés die stigmatiseren en die subjectiviteit ontnemen. Daar kom ik nog op terug.
Uitgangspunt is hier dat de diverse betekenissen van een zwart of
donker werelddeel deel uitmaken van het idioom van "de reis" en de reisverhalen. Vanuit het perspectief van de Europese ontdekkingsreiziger kwam de
verbeelding van "zwart" tot stand. Dat perspectief komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de titel van het volgende boek: "Afrika", het zwarte werelddeel:
Een boek over ontdekkingen en ontdekkingsreizigers van Hassert uit 1944. Het
eerste hoofdstuk stelt de vtaag: "Waarom was Afrika zoo lang het donkere
werelddeel?", en vervolgt dan met: " O m de moeizame ontsluiering van Afrika
naar waarde te kunnen schatten, [...]" (7). Zwart heeft hier de betekenis van
nog niet ontdekt, of preciezer: nog niet ontdekt door Europeanen. De hoofdtitel geeft het gezichtspunt weer van de ontdekkingsreizigers in de subtitel.
Dit perspectief wordt in de tekst toegelicht. Hassert laat zien welke geografische factoren Europeanen verhinderden om met Afrika kennis te maken:

Zooveel geheimzinnigs bevatte het, dat het den bijnaam van "het donkere werelddeel" kreeg
en tot in de 19e eeuw het land der wonderen en raadsels bleef. Dit was wel ook de voornaamste reden, waarom de ontdekkingsreizen van Afrika zoo populair zijn geworden.
(Hassert 1944:7)

De factoren die hen belemmerden, zijn dezelfde als die in de schoolboeken
worden genoemd. Het zijn de problemen van de branding, de dichte nevels
en de zandbanken bij mondingen van rivieren. Uiterlijke gebreken kenschetsen het werelddeel.
Afrika is een plomp, ongeleed werelddeel. Reeds de omtrek ervan laat de weerstanden
vermoeden, waarmee men bij een doordringen in het binnenland dient rekening te houden.
Bij zijn geringe kustonrwikkeling is het werelddeel arm aan schiereilanden en dieper insnijdende bochten. (Hassert 1944:7-8)

De manier waarop Hassert hier een beeld van Afrika schetst, is niet zoveel
anders dan we in schoolboeken of reisliteratuur aantreffen en zo was ook de
eerste aanblik van Afrika in Heart of'Darknesswan Conrad (1899) de ervaring
van een mysterie en ook Conrad vermeldde de nevels direct al bij aanvang. In
diverse titels keten metaforen van Afrika terug die uitdrukking geven aan deze
ervaring van Europese bootreizigers ot die zich voegen naar het reeds
bestaande vocabulaire. Hart, wild, donker en zwart komen in wisselende
samenstellingen voor. Zo heet Stanleys vetslag oorspronkelijk In Darkest
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Africa, terwijl in de Nederlandse vertaling is gekozen voor de titel In Afrikas
donkere wildernissen (ca. 1890). Hierin is dus een afgeleide van "wild" toegevoegd. Wild, zwart en hart, vinden we tezamen terug in de titel van de Nederlandse vertaling van de dertiende Gatti-expeditie: Het wilde, zwarte hart:
Kroniek van de 13e Gatti-expeditie 1956/1957 naar equatoriaal Afrika (1958)
van Attilio Gatti. Een donker hart, een wild hart, een zwart hart, donker,
zwart, al deze bijvoeglijke bepalingen kunnen aan Afrika worden gekoppeld
en in elke metafoor ligt een Europese visie op Afrika en haar bewoners besloten, die het verschil met de verbeelding van het "zelf" uitdrukt. In het algemeen wordt in de westerse verbeelding van Afrika het
binaire
representatiesysteem maximaal benut (zie ook Corbey 1989:94-97). Niet
altijd wordt hier het "eigen" kenmerk aangegeven. Net zo vaak is dit impliciet
aanwezig in de duiding van "de ander".
O m de ontstaansgeschiedenis van "zwart werelddeel" te begrijpen,
moeten we terug naar de negentiende eeuw. Volgens Brantlinger (1986) is
deze representatie typisch een product van het negentiende-eeuwse Victoriaanse schrijven over Afrika, sub-Sahara. Sinds de vorige eeuw is "zwart" onlosmakelijk met dit deel van de wereld verbonden en staat dan niet alleen voor
het nog niet ontdekte, maar ook voor de duivel, voor onwetendheid en
barbaarsheid. De mythe van het "donkere continent" hoort daarom ook bij de
zelfpresentatie van de Britten, waarmee zij zich profileren als de redders van
Afrika.2 En dat gebeurt, stelt Brantlinger vast, na de afschaffing van de slavernij, als imperialisme de betekenis van Afrika bepaalt.
Verschillende reisverhalen verwerken die mythische voorstelling van
Afrika en ze worden door velen verslonden. Niet in het minst geldt dat voor
de verslagen van Livingstone en Stanley, die in geweldige oplagen uitkomen.
O m die invloed te illustreren, brengt Brantlinger ze in verband met wat
Foucault in Les mots et les choses ( 1966) noemt de macht van het vertoog:
[...] such accounts of African exploration excerted an incalculable influence on British
culture and the course of modem history. It would be difficult to find a clearer example of
the Foucauldian concept of discourse as power or as "a violence that we do to things." (Brantlinger 1986:195)

Die "discourse of power" brengt Said (1978) onder woorden met de tekstuele
attitude, een begrip dat hij onder meer illustreert aan de hand van reisverhalen: de voorstelling die de lezers krijgen van een ander land, leidt ertoe dat zij,
eenmaal op bezoek in het "belezen" land, zich allereerst zullen afvragen in
hoeverre het voldoet aan hun verwachting. Die verwachting is vooral gebaseerd op dat wat zij er tevoren over gelezen hebben (91-93).

Himjilsmk S "Zwarl "

207

De reisverhalen hebben volgens Brantlinger (1986) dus een duidelijke boodschap in hun voorsrelling van Afrika als het centrum van de duivel.
Afrikanen moeten bevrijd worden uit hun situatie van barbaarsheid. Of het
nu om slavernij of kannibalisme gaat, ze moeten verlost worden uit donkerte
en wildheid. Dat wordt de opdtacht van Livingstone en van andere missionarissen en abolitionisten. Zij worden algebeeld als brengers van licht. In hun
verslagen overdrijven de auteurs de donkerte en wildheid om hun aanwezigheid te rationaliseren, om, zo zegt Brantlinger, hun eigen frustraties te verklaren of om eenvoudig meer geld te krijgen van de gemeenschap thuis.
Brantlinger bediscussieert overigens ook een meer psychologische
betekenis van "zwart", in de betekenis van de "dark side of man", een mogelijkheid die ik hier verder laat rusten, voor een m.i. belangrijker onderwerp,
de betekenis van donker Afrika als het begin der tijden. Die betekenis
koppelde Fabian (zie hoofdstuk 4.2) aan het doel van de wetenschappelijke
reizen en geldt zeker voor de reizen naar Afrika. Ook daarin passen de metaforen "hart", "wild" en "zwart". De betekenis van de reis als speurtocht naar
het "zelf", spreekt heel duidelijk uit - alweer - Hart der Duisternis van Conrad.
Daarin wordt de tocht onder meer beschreven als: "Wij doolden over een
prehistorische aarde, een aarde met het aanzien van een onbekende planeet"
(Conrad 1978:46). Die historie neemt Conrad ook op in de beschouwing van
het volgende tafereel. Al reizend wordt de verteller geconfronteerd met de
geschiedenis van de mens, waar hij inmiddels ver vanaf staat:
Wij hoorden dan een luid geschreeuw en zagen een gekrioel van zwarre ledemaren, een massa
klappende handen, srampende voeren, zwaaiende lichamen en rollende ogen. De sroomboor
dampte traag aan deze zwarte, onbegrijpelijke razernij voorbij. De oermens vervloekte ons,
bad tot ons. verwelkomde ons - wie kon het zeggen? We waren afgesneden van alle begrip
voor onze omgeving; we gleden er als fantomen langs verwonderd en heimelijk ontzet, zoals
her normale mensen zou vergaan bij een wilde uitbarsting in een gekkenhuis. Wij konden
het niet begrijpen, omdat wij er al te ver vanaf stonden en het ons niet meer konden herinneren, omdat we reisden in de nachr van de vroegste tijden, tijden die vervlogen zijn, zonder
nauwelijks een spoor achter te laren - laat staan herinneringen. (Conrad 1978:46)

In het kort vinden we hief een aantal interessante representaties en metaforen,
die we ook aantreffen in andere literatuur. Maar ook het observatiepunt komt
overeen. Dat brengt hier tevens een ruimtelijke afstand teweeg met "de
ander". Het lijkt alsof er een camera is geplaatst op een boot en alsof wij via
een (bewegend) venster de omgeving aan ons voorbij zien trekken. Mensen
worden daarvandaan slechts gefragmenteerd waargenomen: zwarte ledematen, klappende handen, stampende voeten, zwaaiende lichamen en rollende
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ogen. Hun zwarte lichaamskleur kenschetst vervolgens ook hun emoties: een
zwarte, onbegrijpelijke razernij. De bepalingen "zwart" en "onbegrijpelijk"
versterken elkaar hier. Ze delen eenzelfde semantisch veld en horen bij de
beeldvorming over Afrika. Metaforen voor het land, voor het uiterlijk en
innerlijk van de mensen worden voortdurend door elkaar gebruikt. Mensen
zijn soms geheel één met de omgeving. Dat versterkt de verbeelding van Afrikanen als mensen die in een natuurstaat verkeren en die zich nog nauwelijks
daaruit hebben weten te bevrijden. Dit procédé troffen we ook aan bij de
beschrijving van Australië in hoofdstuk 3: voor mensen en hun omgeving
werd hetzelfde idioom toegepast.
Marlow c.s. aanschouwen een tafereel waarin de mensen zich gedragen als gekken die zich overgeven aan een wilde uitbarsting. Marlow c.s.
konden het gedrag niet plaatsen, maar een ding wisten ze wel zeker: zij
aanschouwden de oermens. En van hen stonden zij net zo ver af als van
mensen in een gekkenhuis. Ruimte en tijd vermengt Conrad hier, om die
afstand tussen het sprekend subject en object van aanschouwing te verhelderen. In die reis komen tijd en ruimte samen: "wij reisden in de nacht van de
vroegste tijden [...]". Dit tijdsbesef wordt universeel gemaakt, waardoor de
"ander" slechts een representant van een ver verleden wordt, niet meer van
deze tijd, niet meer van deze wereld. De metaforen waarvoor deze passage ons
plaatst, vinden we terug in representaties van passages in andere boeken over
Afrika: stilstand, een "andere" tijd, een geestelijke en lichamelijke afstand en
fragmentaties. Heart of Darkness valt onder de wereldliteratuur en toch
begeeft ook Conrad zich voor een deel op geijkte paden en waarschijnlijk zet
hij weer de toon voor vele andere auteurs. De inhoud van de boekjes die ik
hieronder naar voren breng, illustreren dit.

5.3 Literaire toepassingen
In jeugdliteratuur uit de jaren dertig treffen we vaak zeer denigrerende
beschrijvingen aan van Afrikanen. Dit geldt ook voor missieboekjes en andere
boeken die vanuit een duidelijk christelijke invalshoek zijn geschreven. Aan
Afrikanen worden kinderlijke eigenschappen, domheid, vuilheid en heidendom toegedicht. Deze beelden spreken onmiskenbaar uit een aantal willekeutig gekozen boeken die ik naast elkaar legde om te zien in hoeverre de stijl en
toonzetting daarin anders zou zijn dan in de schoolboeken. 3
Er bestaat literatuur over ontdekkingsreizigers die als aanvullend
lesmateriaal wordt gepresenteerd en die inspeelt op de behoefte binnen het
onderwijs. O m toch nog dicht bij de schoolboeken te blijven, ga ik op een van
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deze werken nader in, namelijk op een deel uit de serie Van verre tochten: Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school en het voortgezet onderwijs, door
J.R. Teijssen uit de jaren dertig. Deze serie bestaat uit vier delen, die diverse
verhalen bevatten van beroemde ontdekkingsreizigers. In het tweede deel
Door wouden wildernis (1934) zijn de verhalen opgenomen over Marco Polo,
Balboa, Cortez, Pizarro, Livingstone en Stanley. Over de inhoud van de laatste twee hier enkele opmerkingen. In het voorwoord wordt de uitgave van de
serie aldus gemotiveerd:
Er besraac zeker maar weinig lectuur, die onze oudere leerlingen, en vooral onze grootere
jongens, meer boeit dan her verhaal van een avontuurlijken tocht, zooals zeevaarders en
ontdekkingsreizigers in vroeger en later tijd er zoo menigen gemaakt hebben te water en te
land.
Die reisverhalen zijn echter niet alleen boeiend, maar tevens leerzaam in meer dan een
opzicht en niet zondei vormende waarde. (5)

In hoeverre nu juist in die jaren de ontdekkingsreizen zo n grote populariteit
genoten, is hieruit niet op te maken. Wel wordt vaker in een voorwoord aan
die populariteit gerefereerd. Duidelijk is hoezeer wordt ingespeeld op de
behoefte van speciaal de jongens. Dat is overigens niet altijd zo en het kost
niet al te veel moeite om ook boeken te vinden waarin meisjes wel expliciet als
lezers worden aangesproken, zoals in de Nederlandse editie Arabier en Negerprins van Stanley of in Bij de zwarte menschen in Zonnenland!1
Het verhaal van Livingstone in Afrika wordt verteld onder de titel
"In het hartje van het zwarte werelddeel". Vanaf het begin worden de
"beschaafde" en "onbeschaafde" wereld tegenover elkaar geplaatst. Livingstone treedt op als representant van de beschaafde wereld. Direct wordt de
dichotomie een aantal malen achter elkaar verwerkt en eigenlijk zet die het
verhaal in beweging. Zo lezen we over het verlangen van Livingstone "om de
arme onwetende heidensche volken te onderwijzen en te beschaven" (151).
En zes regels later nogmaals: "Tot de wilde volken te gaan en als zendeling en
dokter tegelijk de wonden hunner ziel en de krankheid van hun lichaam te
genezen, dat was zijn ideaal" (152). Arm, onwetend, heidens, ongeletterd,
onbeschaafd, wild, een verwonde ziel en lichamelijk gebrek, dat zijn allemaal
eigenschappen die aan elkaar worden geregen en worden toegepast op Afrikanen. Deze onverbloemde racistische termen komen in schoolboeken niet
voor. Auteurs van schoolboeken nemen eerder afstand van deze terminologie,
door een rerm als wild te bekritiseren of in ieder geval tussen aanhalingstekens
te plaatsen. Heidens komt misschien vaker onbekritiseerd voor.
In het verhaal van Livingstone wordt slavenhandel (door Arabieren)
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absoluut veroordeeld. Die attitude heeft echter geen enkel effect op de karakterisering van Afrikanen. De voorstelling van hen en van de slavenhandel leidt
uiteindelijk alleen tot een versteviging van de positieve rol van Livingstone,
die staat voor de blanke, de Europeaan of de christen. Hij toornt als redder uit
boven de ellende "daar". Zijn werk zal steeds meer respect afdwingen. Zo
vertelt het verhaal nog op dezelfde bladzijde van de invloed van Robert
Mottat op de motivatie van Livingstone:
Hij vertelde van de arme Negers in her hartje van her zwarre werelddeel, van hun afschuwelijke!"! afgodendienst, van hun armoede en ellende, van hun verschrikkelijke onwerendheid
en vooral ook van de ongehoorde gruwelen der slavenjagers. "Ten Noorden van mijn zendelingenpost, besloot Moffat zijn rede, ligr een Negerland, waar ik den rook van duizend
dorpen ren hemel zie stijgen en waar nog nooir een zendeling of dokter is geweesr." (152)

Nadat mensen in Afrika aldus op duidelijk negatieve wijze aan de lezers zijn
voorgesteld, is opvallend hoe vaak in de tekst daarna op allerlei manieren deze
inmiddels allang bekende negatieve kwaliteiten worden herhaald. Alle stereotypen zijn verwerkt. Die zal ik hier niet nogmaals herhalen. Hierboven
noemde ik er al veel en die staan op nog geen twee pagina's in het verhaal.
Verder is er een overvloed aan vergelijkingen met kinderen en worden culturele uitingen belachelijk gemaakt. In hun relatie tot Livingstone en zijn vrouw
staan dienstbaarheid, dankbaarheid en trouw van Afrikanen voorop.
Ontrouw wordt sterk veroordeeld. Livingstone is "hun goede meester" (174),
"hun meester" (189) of "hun'blanke vader'"(l 91). Hij is een ware held en aan
zijn reputatie zullen lezers op grond van de informatie in de tekst moeilijk
afbreuk kunnen doen. Nergens krijgt hij weerwoord. Kortom, zijn streven is
volkomen gerechtvaardigd. Hij is degene met wie de lezers zich kunnen identificeren. Hij is niet alleen een personage, maar ook een exempel. Hij sraat
voor de blanke en de christen, aldus ondubbelzinnig uitgedrukt in de
volgende vergelijking tussen Stanley en Livingstone:

[...] her eindelooze geduld van Livingsrone regenover de ondeugden, de gebreken en de
onwerendheid der inboorlingen, leerde Stanley niet van hem.
Ook Stanley ziet nu de vreeselijke ellende der slavernij en hij is her mer Livingsrone eens, dar
her blanke ras, de Chrisrenen van Europa en Amerika, dezen gruwel nier langer mogen
dulden. (188-9)

De bestrijding van slavernij wordt, zoals Brantlinger in zijn analyse al liet zien,
de rechtvaardiging van de tocht naar Afrika. Kenmerkend voor de beschrijving van Afrikanen is het bijna dwangmatig gebruik van neologismen door
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samenvoegingen met "neger", zoals Negerland, negerdorp, negerboot, negervorst, negerstam, negermeisje, negervrouw, negerbevolking. Of de toevoeging
van vaste bijvoeglijke bepalingen (epitheta) in: de arme negers, de trouwe,
toegewijde negers, of onwetende en mishandelde negers. Al die benamingen
roepen steeds opnieuw een uiterlijk en raciaal beeld op bij voorwerpen of bij
substantiva in het algemeen. Een land, een dorp, een boot, een vorst, etc. is
raciaal bepaald met de toevoeging van "neger", en verschilt dus essentieel van
een land, dorp, boot of vorst elders. Deze benamingen horen met andere
woorden specifiek bij "negers" en tonen hun primitiviteit of minderwaardigheid. Deze neologismen kunnen we zien als een strategie om een onwrikbare
eenheid te suggereren tussen mensen (lees: het ras der negers) en hun
omgeving.
Daarmee komen we op een ander samenhangend kenmerkend
aspect. Niet alleen het "neger-zijn" wordt benadrukt, er is bovendien een
absolute fixatie op het uiterlijk en "zwart-zijn". Steeds opnieuw worden
dezelfde metaforen voor Afrikanen herhaald. Al deze metaforen hebben het
effect van ontmenselijking, zoals duidelijk blijkt uit het onderstaande fragment waarin Teijssen de verbazing van een aantal mensen beschtijft bij het
zien van een stenen stad:
De zwarte reisgezellen van Livingstone hadden natuurlijk geen begrip van een Europeesche
stad als Loanda was. Steenen huizen, geplaveide straten, verlichting, verkeer, nooit hadden ze
daar maar 'n ietsje van gezien en hun zwarre gezichten waren dan ook een en al verbazing!
(166)

Alweet de fragmentatie en in de eerste zin doet de auteur met "natuurlijk" nog
eens een beroep op het verwachtingspatroon van de lezers.' De kenmerken
van de stad wotden vervolgens aangeduid als "de wonderen der blanken in de
groote stad" (166). De karakteriseringen van Afrikanen zijn niet zomaar
uitbundig. O m die uitbundigheid te kunnen plaatsen als kenmerk van een
vertoog, lijkt de term "overlexicalisatie" van toepassing. Fowler, in navolging
van Halliday (1978), omschrijft dit verschijnsel als een vermenigvuldiging
van verschillende benamingen voor dezelfde klasse van designata:
The linguistic strategy is to pick them out by special labels, often derogatory, which are then
used repeatedly as a focus of attention and to crystallise the meaning [...] There is ofren a
proliferation of variant expressions for the same class of designata; this is overkxicalization,
provision of an excess of terms in areas of experience which preoccupy the culture [...] In
general, such classifying labels become derogatory by being placed in negative contexts so
that unfavourable attitudes attach to them. The whole business is a combination of fingerpointing and name-calling. (Fowler 19S7-"
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Overlexicalisatie is een manier van categoriseren om mensen onder de duim
te houden. De strategie in de leesboeken heeft eenzelfde effect maar is eigenlijk het omgekeerde van overlexicalisatie: stigmatisering door een overdaad
aan herhalingen van steeds dezelfde bijvoegsels en adjectieven. (Deze aanduiden als epitheta ornantia zou misplaatst zijn.) En worden ze niet toegepast
op (gefragmenteerde) mensen, dan worden ze geprojecteerd op de omgeving
en vice versa. Leesboeken brengen variaties aan, maar dan vooral in de adjectieven en de voor- of achtervoegsels, terwijl "neger" of "zwart" de constanten
zijn. Steeds opnieuw dragen ze de boodschap uit dat het lezend en sprekend
subject in wezen geheel van hen verschillen en van een totaal andere (hogere)
orde zijn.
Deze overdadige denigrerende representaties van zwarte mensen zijn wijdverbreid, ook in andere literatuur. 6 Er is geen vertelinstantie die afstand neemt
van het racisme van de hoofdpersonen. Het belang van de vertelstrategie in de
overdracht van racistische beelden illustreert Van Alphen (1990) aan de hand
van twee romans van Albert Helman: De laaiende stilte (1952), een herschrijving van de oudere roman De stille plantage (1931). De auteur heeft in de laatste roman voor een andere vertelstrategie gekozen. De laaiende stilte is een
roman in dagboekvorm geworden. Via de schrijfster van het dagboek maakt
de lezer kennis met een zeventiende-eeuws racistisch klimaat. Zij is focalisator
en woordvoerder. Binnen deze romanvorm is het onmogelijk dat een andere
vertelinstantie ingrijpt. De lezers duiken in het leven van de schrijfster van het
dagboek en weten dat het haar gedachten en handelingen zijn die centraal
staan. Haar wereld, zoals zij die beleeft, vormt de inhoud van het dagboek en
daarmee kunnen de lezers sympathiseren of niet. In de oudere roman De stille
plantage daarentegen is wel een externe vertelinstantie aanwezig. De focalisatie ligt in deze roman bij witte mensen, die zich bovendien zeer denigrerend
uitlaten over zwarte personen. Probleem van deze roman is dat het racistische
effect hiervan niet wordt terenrehouden door de externe vertelinstantie. Die
gaat mee in de focalisatie van de witte personages, terwijl die de mogelijkheid
had om zich aan hun visie te onttrekken.
Dit is ook de kern van het bezwaar dat aan te voeren is tegen het
kinderboekenweekgeschenk 1991, Het wonder van Frieswijck van Beekman
(zie Mok 1991). In deze historische novelle wordt het spreken letterlijk
onthouden aan het jongetje Danga, dat als slaaf van een kapitein aanmonstert
in Kampen. Een (blank) meisje, de hoofdpersoon, zal zich over hem ontfermen en hem bevrijden van zijn zware lot. Door het boek heen wordt Danga
regelmatig in racistische stereotyperingen geduid, door diverse personages.
Daarmee heeft de auteur de houding van Nederlanders in de zeventiende
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eeuw willen karakteriseren. Aan de goede bedoeling van de auteur valt niet te
twijfelen. Het gaat bij het kenschetsen van het effect uiteindelijk om de vertelstructuur. Danga spreekt niet. Van hem kan dus geen correctie komen op de
racistische stereotyperingen. Hij is nauwelijks een karakter, maar vertegenwoordigt "de zwarte slaaf". Hij is overgeleverd aan de personages en de
externe vertelinstantie. Deze laatste komt hem echter niet tegemoet. De jonge
lezers moeten dus zelf tijdens het lezen in staat zijn afstand te nemen van het
racisme waarmee zij geconfronteerd worden. Noch van de personages, noch
van de externe vertelinstantie kunnen zij daarin steun verwachten. Die steunen vooral het proces van verwijdering, tussen "wit" en "zwart". Identificatie
is alleen mogelijk met de hoofdpersoon, niet met Danga. Zijn onmacht wordt
door de vertelstructuur opnieuw gedemonstreerd en bevestigd.
De herhalingen van termen, van beelden, het onthouden van focalisatie aan zwarte mensen, het spel met de tegenstelling wit en zwart, dit alles
geeft de indruk dat de auteurs van de oudere literatuur gevangen zaten in een
westers, dominant vertoog. Dit spteekt ook uit een aantal klassieke romans
van Couperus, waarin hij aan zwart een etotiserende betekenis geeft. Toch
blijft ook dan "zwart" een exponent of consolidering van een machtspositie
van een blank subject. Dit komt naar voren uit de analyse van Van Luxemburg. In Rhetoric and Pleasure: Readings in Realist Literature (1992) gaat hij in
op de functie van "zwart" in Antiek Toerisme, De komedianten en De berg van
licht. Zeer frequent hanteett Couperus de term "zwart" in zijn beschrijving
van slaven. Over "blanke" slaven rept Couperus niet, terwijl die wel voorkomen. In deze romans functioneert "zwart" als epitheton ornans: "[...] an
ornate adjunct without determinate meaning. But this epithet often does
have erotic and hence ideological connotations. 'Blackness' is a significant
authorial choice, not a product of mimetic realism" (120-1). Hoewel Van
Luxemburg de overmaat aan "zwart" bij Couperus specifiek koppelt aan een
erotiserend effect, is wel een vergelijking mogelijk met "zwart" in het verhaal
van Livingstone, zoals bijvoorbeeld verteld door Teijssen voor het onderwijs
(1934). De kern van wat ik hier als overlexicalisatie aanduid, is gelegen in een
etalering van macht, over een lichaam. De "ander" heeft geen zeggenschap
hierover. Wat wordt neergezet is een ontmenselijkt lichaam. Van Luxembutg
stelt, inderdaad op grond van andere teksten uit deze periode, dat Couperus'
obsessie met "zwart" aansluit bij een westerse traditie. Er is een traditie waarin
"zwart" gebruikt wordt voor erotische projecties (zie ook Corbey 1989).
Couperus tracht een sensuele sfeer op te roepen door zijn representaties van
zwarte lichamen. Die erotiserende betekenis van "zwart" komt, aldus Van
Luxemburg, echter geheel tot stand binnen een frame van raciale stereotyperingen (132). De roman geeft vorm aan ongelijkheid tussen "zwart" en "wit".
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"Zwart ' bestaat slechts hinnen het perspectief van "wit en blijft gevangen in
diens projecties. Ik noem dit een proces van ontmenselijking dat in de roman
zelf, door de keuze van de vertelstrategie in gang wordt gezet. Het gaat hier
niet zozeer om mensen, maar om lichamen, zwarte lichamen.
In dit verband lijkt het onderscheid dat Spillers (1987) maakt tussen
"flesh" en "body" op zijn plaats. Zij hanteert dit onderscheid in de analyse van
vrouwelijke identiteit binnen de context van slavernij, waarin het zwarte
(vrouwen)lichaam tot vlees wordt gereduceerd en als zodanig ungendered is.
Bij Livingstone zijn Afrikanen niet belichaamd en dus ungendered. Dit is een
teken van ontmenselijking en eigen aan een racistisch vertoog, een vertoog
waarin subjectiviteit aan mensen wordt onthouden op grond van hun ras. Zij
bestaan als een naar ras gedefinieerd lijf, dat hun anderszijn bevestigt en als
een pars pro toto een scala aan culturele eigenaardigheden vertegenwoordigt.
Bovendien wordt vaak alleen een deel of fragment van het uiterlijk aangegeven, als een letterlijke pars pro toto. . Hoe wijdverbreid deze strategie is,
blijkt al uit de werken die ik hier voorleg. Bij Livingstone lezen we uitspraken
als "daar konden ze met hun zwarte kroeskoppen niet bij" of zoals hierboven
geciteerd: "Hun zwarte gezichten waren een en al verbazing." Len vergelijkbare stijl is ook te zien bij Conrad, in het eerdere citaat waarin hij spreekt over
"zwarte ledematen", "zwaaiende lichamen", "rollende ogen". Ook bij Conrad
komen de "zwarte roeiers" voor. Bij Couperus wordt een erotische fascinatie
voor "zwart" uitgebeeld, bij Livingstone is die fascinatie absoluut negatief, in
die zin dat lelijkheid en domheid benadrukt wordt. Beide zijn het gevolg van
de preoccupatie van een "blanke", de hoofdpersoon of de externe verteller die
de personages niet zal tegenspreken.
De verschillende genres, of het nu reisliteratuur of de historische
koloniale romans betreft, tonen hoezeer het vocabulaire op elkaar lijkt zodra
mensen in Afrika worden aangeduid. De interdiscursieve relaties met de aardrijkskundeboeken zijn onmiskenbaar aanwezig. In schoolboeken worden
mensen misschien niet zo overdadig negatief aangeduid als in romans of
jeugdboeken. Maar wat wel voorkomt zijn de variaties op "neger", zoals
"negerbloed", "negergebied", "negerkoren", "Negerstaten" oi "Negerrepubliek", en dan zonder aanhalingstekens (zie bijvoorbeeld Beekman
1925:64-5). Verder is de toon in schoolboeken veel zakelijker dan in literatuur. Daarin functioneert een zwart-wit tegenstelling veel sterker als basisstructuur van een verhaal. "Zwart" draagt daarin met andere woorden bij aan
narrativiteit van de tekst. Ook literair gezien is diens functie die van "dienaar".
De figuur van de (blanke) held treedt zo bijvoorbeeld duidelijker naar voren.
De subjectposities zijn raciaal ingevuld en op grond daarvan ongelijk
verdeeld. Dat is evenzeer, hoewel misschien iets minder flagrant, nog het geval
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in de jeugdboeken en literatuur voor volwassenen uit de jaren zestig en zeventig (zie Redmond 1980).
Het spel met licht en donker, zwart en wit, komt in de jongere jeugdliteratuur
net als bij Helman of Couperus ook voor, wat direct al duidelijk wordt met
titels als Bongo: De negerjongen met de zonnigste lach van heel Afrika (1965) van
Barnard, of Bij de zwarte menschen in zonnelandÇW. de Vries, z.j.) en Blank en
zwart of^avontuur (1948) van Atillio Gatti. Het laatste boek verhaalt van twee
jongens, Bob en Loko-Moto. De verhouding tussen beiden is in één oogopslag duidelijk. O p de kaft zijn twee jongetjes getekend: een "wit" jongetje in
tropenpakje, schuin achter hem een kleiner, zwart gekleurd jongetje, met een
speer. De toelichting op de flap verwoordt hun verhouding en de "couleur
locale":
Het toneel van deze avonturen is het Afrikaanse oerwoud; de twee avonturiers zijn Bob, een
Amerikaanse jongen, en zijn neger-vriendje een trouwe kameraad, Loko iMoto. [...] Met
verhaal bevat avontuur - mvstetie - het oerwoud - al wat jongens graag lezen en reeds vonden
in de andere boeken van Attilio Gatti. [Citaat is letterlijk: Loko-Moto wordt hier anders
gespeld.]

Met deze topoi van Afrika, het oerwoud, het mysterie en het avontuur, is de
toon voor het boek gezet. Barnard heeft in Bongo een niet-Europese en nietblanke hoofdfiguur gecreëerd. Bongo is een vrolijk boek geworden. Maar aan
de vaste discursieve patronen heeft Barnard niet kunnen ontsnappen.
Bongo woont in Afrika, in het donkere werelddeel. Bongo is een negerjongen en omdat de
meeste inwoners van Afrika negers zijn, daarom noemen de mensen dat werelddeel het
donkere werelddeel, maar dat wil heus niet zeggen dat het een somber werelddeel is, o nee!
Want Bongo woont er! Bongo, de negerjongen met de zonnigste lach van heel Afrika! /.o
noemt iedereen hem.[...]

In de introductie vinden we de facetten van de karakterisering tetug uit de
introductie van Afrika in de aardtijkskundeboeken. Maar dat niet alleen. De
benadering van de lezer, de Europeaan, is ook van dezelfde orde. Het contact
met Bongo vindt namelijk plaats via een denkbeeldige reis. Alsof Bongo pas
kan gaan leven als de lezer zich naar hem toe heeft verplaatst. Bongo is hoofdpersoon, maar toch, een reis lijkt onvermijdelijk. De schrijver wil uitleggen
hoe fijn die lach is maar realiseert zich dat de lezers beter zelf kunnen gaan
luisteren:
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[...} toch kan je veel beter de boot nemen naar Afrika en zelf die lach gaan horen. Je moet
uitstappen bij een kJeine plaats aan de kust [...] Ver van huis ben je dan, maar nog lang nier
bij Bongo [...] Het moeilijkste gedeelte van de teis begint dan pas. Je moet de hele zilverige
rivier nog op, het binnenland in. In lt begin is dat allemaal eenvoudig, maar later - waar de
stroomversnellingen beginnen - wordt hef lastig. (9)

Enfin, Bongo woont in het oerwoud en hij klimt in bomen. De tekeningen
tonen vooral de zwartheid van zijn gezicht. Bongo is de held van het verhaal.
Hij gaat op reis. Uiteindelijk wordt hij ook nog eens schoorsteenveger en
werkt hi| .samen met een ander, die steevast wordt aangeduid als "de zwarte
man die geen neger is".
Door lezers aan te spreken op een verlangen om op reis te gaan, voegt
de auteur een spanningselement toe aan zijn verhaal. Het vergroot het inlevingsvermogen en de fantasie van de lezers. Waar het uiteindelijk om gaat, en
dit maakt de vergelijking interessant, zijn de herhalingen van het idioom, de
steeds terugkerende beelden en de manier waarop lezers steevast worden ingewijd in de wereld van ontdekkingsreizigers, waarmee hun tevens het perspectief wordt aangereikt dat die beelden bepaalde. Bij de reisverhalen van
Livingstone bijvoorbeeld dwong de vertelinstantie respect of bewondering af
voor zijn heldenmoed omdat hij zich durfde te begeven in het "donkere"
werelddeel. Hier krijgen de leerlingen zelf symbolisch de kans zich te vereenzelvigen met zo'n reiziger. Het landschap en de mensen zijn al ingekleurd: die
zijn zwart.
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5.4 Ter afsluiting
"De stereotype is het woord dat zonder enige betovering, enige geestdrift herhaald wordt,
alsof het natuurlijk was, alsof dit terugkerende woord door een wonder telkens om verschillende redenen op zijn plaats zou zijn, alsof het nabootsen niet meer als nabootsing opgemerkt kon worden: een ongedwongen woord dat aanspraak maakt op consistentie en zich
niet bewust is van zijn eigen opdringerigheid. Nietzsche heeft opgemerkt dat ''de waarheid"
niets dan de stolling van oude metaforen is. Welnu, in dit opzicht is de stereotype de actuele
weg van "de waarheid'1, het tastbare spoor dat het bedachte ornament laat overgaan in de
canonieke, dwingende vorm van het betekende. [...]
Het wantrouwen tegenover de stereotype (gepaard aan het genor van het nieuwe woord of
van de onhoudbare rede) is een beginsel van absolute instabiliteit, dat niets respecteert (geen
inhoud, geen keuze). De walging ontstaat zodra de verbinding tussen twee belangrijke woorden vanzelf spreekt. En zodra iets vanzelf spreekt, iaat ik het vallen: dat is het genot." (Barthes
1986:53-4)

"Zwart" is nog steeds een krachtige en hardnekkige metafoor. Zo kan ineens
in een willekeurige roman of een detective een personage slechts worden
aangeduid als "zwart", terwijl de huidskleur van de andere personages niet
genoemd wordt. En lang niet altijd is duidelijk wat de betekenis daarvan is
voor de IOOJT van het verhaal. Een concrete illustratie hiervan trof ik nog
onlangs in Een spaans hondje van Rascha Peper (1998). Daarin wordt onverwachts een barman geïntroduceerd als "de geblondeerde neger". Bij hem doet
een aantal familieleden na een begrafenis een bestelling. Het fragment over
het cafébezoek opent aldus: "In het café bestelde Victor een dubbele whiskey
bij de geblondeetde neger achter de bar en dronk die in drie teugen leeg" (27).
Als zijn oom even later ook een bestelling doet wordt de batman wederom in
raciale termen aangeduid: "Zijn moeders oudste broer vroeg om een brandewijntje, maar de blonde neger begreep het niet en bracht een jonge jenever"
(27). Alleen in deze zinnen wondt de barman genoemd. De karakterisering
van hem als "neger" heeft verder volgens mij geen functie in het verhaal.
Mij gaat het niet zozeer om dit ene geval en veel betekenis kun je hier
niet aan hechten. Ik voeg deze aanduiding toe aan de rij van de terloopse
raciale aanduidingen die in veel literatuur voorkomen. Met de vermelding
van "zwart" of in dit geval "neger" wordt wel een aspect van de andere personages duidelijk: zij zijn waarschijnlijk "wit". Dit hoeft niet benoemd te
worden, of omdat het niet belangrijk is voor het verloop van het vethaal of
omdat de auteut ervan uit kon gaan dat dit lichaamskenmerk automatisch
doot de lezers zou worden afgeleid: "wit" staat voor universeel.
Soms ontmoeten we in andere literatuut een externe vettelinstantie,
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dan wel een ("wit") hoofdpersonage dat besloten blijft in zijn of haar fascinatie voor een "zwart" personage, zonder dat dit personage tot leven komt, als
een (autonoom) karakter, zoals bijvoorbeeld gebeurt in De buitenvrouw
(1994) van Joost Zwagerman, waarin de lezer eigenlijk wel mee moet gaan in
de (voyeuristische) fascinatie van de hoofdpersoon (wit en man) voor het
(zwarte) lichaam van zijn vrouwelijke collega, met wie hij een heftige relatie
heeft.s Maar net zo vaak ontbreekt een fascinatie, en is de aanduiding bijna
terloops en lijkt die conventioneel.
Zwart is met andere woorden een epitheton en een conventionele
metafoor, en hoewel die door de vele herhalingen misschien uiteindelijk niet
meer opgemerkt wordt, is die allerminst dood. "Zwart" en de equivalenten
zijn nog steeds en in uiteenlopende contexten sterk ideologisch gekleurd, ook
- of juist - op die momenten dat de keuze voor dit adjectief niet gemotiveerd
is. Een conventionele metafoor is geenszins hetzelfde als een dode metafoor
en die overtuiging vormt de achtergrond van dit hoofdstuk over "zwart". De
opvatting van Lakoff en Johnson over de ongerechtvaardigde gelijkschakeling
van conventionele en dode metaforen is hier dan ook zeer op zijn plaats:
The mistake derives from a basic confusion: it assumes that those things in our cognition
that are most alive and most active are those that are conscious. On the contrary, those that
are most alive and most deeply entrenched, efficient, and powerful are those that are so automatic as to be unconscious and effortless. (Lakoff & Johnson 1980:129)

Spreken we over de oudere literatuur, uit de vorige eeuw en de eerste helft van
deze eeuw, dan is het natuurlijk de vraag of andere vertogen wel mogelijk
waren. En of voor de auteurs niet zoiets gold als een tijdgeest waarvan zij zich
moeilijk konden losmaken. O m die reden verwijt Said in Culture and Imperialism (1993) deze oude auteurs eigenlijk niets. In deze studie spreekt Said
niet zozeer over "zwart", maar over het imperialisme dat alom aanwezig is in
een aantal beroemde negentiende eeuwse romans, bijvoorbeeld in Mansfield
Park van Jane Austen en Heart of Darkness van Joseph Conrad. Het imperialisme is als vanzelfsprekend aanwezig, wat Said tot de stelling voert dat zonder
het imperialisme een hele andere cultuur en literatuur zouden zijn ontstaan.
Deze relatie bestaat er met de aardrijkskundeboeken evenzeer. Een imperialistisch ideaal lijkt de keuze van de onderwerpen en het oordeel daarover te
bepalen.
Maar evenzeer geldr hier Saids opmerking dat huidige auteurs zich er
- zeer vrij vertaald - wel heel makkelijk vanaf maken als zij nog steeds de oude
imperialistische (dan wel racistische) vertogen reproduceren. Dat kan alleen
als zij de enorme hoeveelheid literatuur negeren die inmiddels tot de canon
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b e h o o r t en waarin definitief g e b r o k e n w o r d t m e t deze o u d e p a t r o n e n . Waarbij a a n g e t e k e n d m o e t w o r d e n , dat die tegen-vertogen pas in beeld k w a m e n ,
sinds de "andere" s t e m m e n o o k werkelijk g e h o o r d w e r d e n .

Noten
1

Zie speciaal voor het geschiedenisonderwijs de interessante studie van Ferro 1984.

2

Met de metafoor van het "donkere continent" heeft Freud voorstellingen van raciale
en seksuele verschillen weten samen te voegen. Hij noemde het seksuele leven van
vrouwen voor de psychologie "een donker continent". (Gates Jr. 1986:16)

3

Deze conclusie baseer ik op lezing van de volgende (aardrijkskundige) leesboekjes
uit de jaren dertig: Barten & Witsenbtirg 1934; Hoogwerf & Baarslag 1931a,
1931b;Teijssen 1932; Cornelissen z.j.

4

Dit boekje kon aangeschaft worden met de bonnen van de koffie en thee van Fa.
P. Broekema uit Groningen. In het voorwoord worden zowel jongens als meisjes
aangesproken, hoewel dit boekje niet gaat over ontdekkingsreizen. En zoals vaker
in het voorwoord, wordt waarheid geclaimd:
Aangezien de verhalen zich afspelen in het zonnige Afrika, is als ticel gekozen: "Bij de zwarte
menschen in Zonneland". Ze berusten alle op waarheid en geven een blik in het leven der
menschen en dieren in een ander deel van onze wereld.
Wij vertrouwen, dat het door onze jongens en meisjes met spanning zal worden gelezen,
terwijl wij hun aanraden met het verzamelen der bons door te gaan met het oog op mogelijk
verdere uitgaven.

5

Het woord "natuurlijk" speelt in op sociale cognities van de lezers: van hen wordt
niet verwacht dat zij een hoge pet ophebben van de capaciteiten van Afrikanen.
Eenzelfde spel is ook bij Ten Have te vinden, in de zogenaamde schets over het
leven van "de Neger": "Zure melk met maismeel is een hoofdvoedsel; vleesch
wordr zelden gegeren. O p 'hoogen trap staat natuurlijk de landbouw niet. De
bodem wordt van struiken gezuiverd, het gras verbrand. Dan zaait men het koren
en wroet de aarde met een stok om." (den Have 1921 : 194-5)

6

Gates (1986) wijst op deze verwijzingen naar huidskleur in introducties van literatuur van zwarte schrijvers: "Despite their beliefs in the unassailable primacy of
language in the estimation of a literary work, however, both I.A. Richards and
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Allen Tate, in separate prefaces to books of poems by black authors, paused to
wonder about the black faces of the authors and the importance ofthat blackness
in the reading of their texts" (4). Richards schreef het voorwoord bij Claude
McKay (1920) "Spring in New Hampshire"and

Other Poems, London. Allen Tate

verzorgde het voorwoord bij Meivin B. Toison ( 1953) The Libretto for the Republic
of Liberia, New York.

8

Deze literaire strategie duidt Morisson (1992) aan als een "metonymie displacement". Dit is een van de zes patronen die zij onderscheidt in haar analyse van de
processen die in witte Amerikaanse literatuur het proces van "othering" bepalen.
Ook zij wijst op het kenmerk van de repeterende taal. De andere onderscheidingen lopen niet helemaal parallel met die ik aantrof in de literatuur die ik hier
bespreek.

9

Zie Ramdas (1997) voor een uitgewerkt commentaar op deze roman en op
Zionocovmi Leon de Winter.
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Hoofdstuk 6 Joden en antisemitisme (1900-1945)

6.1 De periode voor 1930
Over joden wordt in de aardrijkskundeboeken niet veel geschreven. Noch
over hun godsdienst, noch over hun culturen of de verhouding tot andere
bevolkingsgroepen. Maar ze komen wel voor, evenals antisemitisme, joden
worden in ieder geval genoemd als religieuze groepering:
Ruim 2 % der Nederlanders zijn Israëlieten, het kleinste deel Portugeesche, het grootste
Duitsche (samen ca. 97.000). Zij zijn bijna allen handelaars; een groot deel van hen woont te
Amsterdam. (Ten Have 1909:138)

De Israëlieten onderscheidt men in Nederlandsche of Duitsche Joden (98000) en in Portugeesche Joden (5600); de laatste wonen bijna allen in Amsterdam, dat aan hun kapitalen een
groot deel van zijn handel dankt. (Pluim 1904:8)

Evenredig met de kwantitatieve verhouding van de aanhangers van de diverse
godsdiensten, is ook de aandacht in de tekst. Voor de joodse godsdienst is die
derhalve marginaal. Even beperkt is het aantal thema's dat naar joden verwijst.
Aandachtspunten zijn in ieder geval aantal (hoe groot is hun percentage?) en
verspreiding (waar wonen zij?), zoals gebruikelijk bij de leerstof over specifieke groeperingen. Van joden bestaan, zoals in de citaten hierboven, ook
andere representaties: ze zijn een "vreemde" bevolkingsgroep, met een bijzondere economische positie. Dit beeld komt terug in passages over andere
landen of buitenlandse steden. Zo schrijft Ten Have in het hoofdstuk over
Hongarije en Oostenrijk:
De Duitschers houden zich bezig met industrie; waar wij vele fabrieken aantreffen, zijn ook
meestal Duitschers [...]. Belangrijk zijn nog de Israëlieten, niet zoozeer om hun talrijkheid (2
mill.), als wel omdat zij in de oostelijke landen den handelsstand vertegenwoordigen: hun
invloed is groot door de macht van het geld. (Ten Have 1907:101)

Het gemis aan historische verklaringen leidt makkelijk tot essentialisme:
handel hoort bij joden, industrie bij Duitsers. Deze verbindingen voeren tot
cirkelredenaties, wat in het eerste gedeelte van het citaat over Duitsers duidelijk naar voren komt. (Eerder merkte Ten Have op dat Duitsers lang het heersende volk vormen, omdat zij verstandelijk het beste ontwikkeld zijn.) Ook in
schoolboeken van later datum worden joden exclusief als handelaren
genoemd:
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De hoofdstad ï'itnh [...] is de belangrijkste stad van 't geheel Atlas-gebied: drukke handel
(door de talrijke Joden!) en scheepvaart. (Kwast 1926:124)

De identiteit van handelaar wordt hier als toegift, tussen haakjes, genoteerd.
Ogenschijnlijk niet belangrijk, neemt deze notatie een extra ideologische
lading mee. Het uitroepteken zet die betekenis kracht bij. Het is mogelijk dat
de auteur hiermee appelleert aan de bestaande sociale cognities van leerlingen
over joden. Mochten leerlingen die bedrijfstak niet direct relateren aan joden,
dan wordt die link voor hen nu definitief gelegd.
Andere informatie wordt niet gegeven. Evenmin is er aandacht voor de
armoede onder een groot deel van de joodse bevolking (zie Leydesdorff
1987). De karakterisering van joden die leerlingen onder ogen krijgen, sluit
in dat opzicht aan bij de antisemitische propaganda van nazi-Duitsland,
waarin joden onder meer worden opgevoerd als degenen die de touwtjes van
het economische en politieke bestel in handen hebben en streven naar algehele overheersing. Daarin vinden haat en anti-joodse maatregelen een belangrijke rechtvaardiging.' De aardrijkskundeboeken herhalen de stereotypen,
zonder dat ze overigens zelf vervallen in antisemitische uitspraken. Ze stellen
antisemitisme als onderwerp aan de orde. Ondanks hun geringe omvang,
geven de data aanleiding de hypothese te formuleren dat de geografische en
temporele afstand van invloed zijn op de stijl waatin antisemitisme wordt
beschreven. De teksten zullen deze hypothese ondersteunen, maar niet meer
dan dat, omdat het cotpus te beperkt is om deze in zijn algemeenheid te
verwerpen of aan te nemen. De stilistische overeenkomsten springen vooralsnog te zeer in het oog om ze als toevallig te beschouwen.
De eerste stukken tekst die ik voorleg, beschrijven de situatie in Noord-Afrika
en zijn afkomstig uit de methoden van Kwast (1926) en van Keiser en Mulder
(1926). In beide boeken wordt gewezen op de relatie van joden met de handel
en op onderdrukking. Opvallend is dat in beide boeken de Fransen degenen
zijn die verbeteringen in Noord-Afrika tot stand hebben gebracht, ook ten
gunste van joden. In onderstaande passage uit Kwast wordt de onderdrukker
expliciet geïdentificeerd als "Mohammedaanse landgenoten":
De Joden wonen in de groote steden, vooral in Marokko. Zij moesten tot voor kort in aparte
wijken wonen en werden door hun Mohammedaansche landgenooten zeer verdrukt; door
den invloed der Franschen is hun toestand beter geworden. (Kwast 1926:122)

De tijdsbepaling in de tweede zin, "tot voor kort", bereidt de situatie van
verbetering voor, die toegelicht wotdt na de puntkomma. Het gebruik van
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"landgenooten" versterkt nog eens de negatieve rol van moslims in deze:
mensen in eigen land, hun "eigen" mensen sluiten hen uit, terwijl Fransen, die
van buiten komen, verlichting brengen. Nu gaat het er voor alle duidelijkheid
niet om te bepalen in hoeverre deze voorstelling van zaken strookt met de
feiten. Opvallend is wel dat de Franse koloniale politiek noch het kolonialisme in het algemeen aanleiding is voor een kritische noot. Benaderen we de
beschrijving vanuit narratief standpunt, dan zien we dat in de rolverdeling
goed en kwaad duidelijk gescheiden zijn.
Deze weergave, deze "rolverdeling", kenmerkt ook de benadering van
Keiser en Mulder.
Uit verschillende Europeesche landen verdreven, vestigden zich hier veel Israëlieren, die
thans meest in de steden wonen onder vaak moeilijke omstandigheden: ze mogen alleen in
bepaalde wijken (zooals vroeger in W.-Europa de ghettos) wonen. Toch hebben zij een groor
deel van den handel in handen. (Keiser & Mtrlder 1926:75)

Ook hier zien we weer het stereotiepe beeld van joden als handelaren. De
achtergronden worden slechts summier belicht. Over de interetnische
verhoudingen schrijven de auteurs evenmin veel. Het accent ligt vooral op de
gunstige invloed van de Fransen, niet op de positie van gekoloniseerden of op
hun culturele en economische leven. Dit beeld overheerst ook bij Kwast.
Waarschijnlijk zullen de lezers zelf de gevolgtrekking maken dat de Fransen
hun invloed ook aanwendden om de positie van joden te verbeteren, omdat
de volgende passage direct aansluit op de vorige:
Zoals alle gebieden, die onder Tnrkschen invloed gestaan hebben, was de toestand er vóór
het ingrijpen van Frankrijk zeer slechr: de bevolking zeer onontwikkeld en fanatiek; de
wegen slecht en onveilig door de vijandschap der stammen. (Keiser& Mulder 1926:75

Meteen doemt hier het klassieke beeld op van fanatieke moslims of fanatieke
Turken (zie ook Haleber 1989 en Reinsch 1987 2 ). H u n imago staat in schril
contrast met dat van de Fransen. Zij brachten licht in de duisternis. Zij zijn de
weldoeners; de moslims en Turken de schurken. De tegenstelling tussen beide
actoren is uitvergroot, alsof de Fransen een missie te vervullen hadden en als
helden bezit namen van Noord-Afrika.
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6.2 Antisemitisme in de oorlogsjaren
De stijl van deze passages vergelijk ik hieronder met de stijl van passages
waarin antisemitisme als actueel verschijnsel wordt beschreven. Hoe wordt
antisemitisme gedefinieerd en verklaard? Wie zijn de betrokken "instanties"
en hoe worden die beschreven? Welke lexicale en grammaticale variaties
dienen zich aan en wat is daarvan de ideologische impact?
In hoofdstuk 3 bracht ik in navolging van Fowler (1985) een aantal
stilistische aspecten naar voren dat systematiek kan verlenen aan een analyse.
Fowler stelt onder andere een subject-predikaat-analyse voor (zie ook Fowler
1987; Sykes 1988). Deze strategie komt erop neer dat uitingen worden
verdeeld in enkelvoudige proposities en in een actieve vorm onder elkaar
worden gezet. Zo ontstaat een overzicht van proposities, met links het subject
van de handeling (soms is dat dus niet ingevuld), de handeling zelf en rechts
daarvan het object van de handeling. O p deze manier kan bijvoorbeeld
systematisch de beschrijving van interetnische vethoudingen worden geanalyseerd. Men verkrijgt dan snel een overzicht van de stilistische procédés die
bijvoorbeeld de ernst van de situatie of handelingen verzachten of die de
verantwoordelijkheid bijna ongemerkt op de "slachtoffers" afwentelen. Deze
effecten kunnen ondere andere ontstaan door nominalisatie, passivisering,
"agens deletie" of door de keuze voor abstracte termen.
Volgens deze opzet analyseerde ik beschrijvingen van discriminatie
door (witte) Nederlanders in aardrijkskundeboeken van de jaren tachtig (zie
Mok 1990:80-92). Onder andere kwam uit de analyse naar voren dat bij een
heldere beschrijving van de handeling, in dit geval discrimineren, het subject
van de handeling uit beeld verdween. Waren daarentegen betrokkenen
expliciet vermeld, dan bleef de handeling uitermate abstract en vaag. Een
effect hiervan kan zijn dat oorzaken worden gevonden in algemene, natuurlijke mechanismen of terug te voeten zijn op eigenschappen van de slachtoffers zelf, een strategie of effect dat in de literatuut wordt aangeduid als
"blaming the victim". O p de slachtoffers zou dan de verantwoordelijkheid
rusten om deze verschijnselen te stoppen, bijvoorbeeld door zelf te veranderen en zich aan te passen.
Binnen de context van deze paragraaf zijn bijvoorbeeld de volgende
variaties denkbaar in de beschrijving van antisemitisme, waarbij de volgorde
de gradaties van helderheid aangeeft: de moslims behandelden joden slecht;
joden worden slecht behandeld; joden zeggen slecht behandeld te worden;
tussen joden en moslims bestaat wrijving. Nu is het gelet op de bescheiden
omvang van het corpus hier niet relevant de beschrijving van antisemitisme
op deze manier te schematiseren. Wel zal ik de terminologie (agens deletie,
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nominalisatie, passivisering, lexicale keuzes, eufemismen, intransitiviteit)
waar zinvol, hanteren om de variaties en mogelijke implicaties te verhelderen.
Tenslotte moet gezegd, dat deze benadering wel riskeert te zeer naar de letter
te lezen terwijl genegeerd wordt dat in sommige situaties "zwijgen" meer
gewicht in de schaal legt dan "spreken". Over sommige onderwerpen en ervaringen kan men bovendien bijna niet spreken omdat ze te zeer beladen zijn
met emoties: er is geen taal die deze emoties kan uitdrukken.
De boeken die ik hieronder naar voren breng, verschijnen op het
moment dat Hitler al aan de macht is. In Duitsland zijn inmiddels de antijoodse maatregelen afgekondigd. Joodse vluchtelingen zoeken onder andere
in Nederland een veilig heenkomen. De vervolgingen in Nederland zijn nog
niet op gang. De pogroms elders waren uiteraard bekend. We mogen dus wel
verwachten dat de schoolboeken, voor zover ze de positie van joden ter sprake
brengen, een duidelijk standpunt innemen of in ieder geval geen voeding
geven aan antisemitisme. Voor het onderwijs bestonden immers geen beperkende maatregelen, zoals in nazi-Duitsland. 3 Toch bevat Kern-geografie uit
1941 of Land- en volkenkunde geen concrete verwijzingen naar de nazi-politiek. Opvallend is het neutrale taalgebruik en de keuze voor tamelijk neutrale
thema's, alsof de schrijvers zich niet willen compromitteren, zoals in de onderstaande aanduiding van het staatshoofd en de staatsvorm in Duitsland:
Her tegenwoordige Duitse staatshoofd heeft zeer grote macht. Zijn titel is rijkskanselier,
terwijl men tevens spreekt van Führer (="leider"). Duitsland is thans een nationaal-socialistischgeregeerde staat. [Ktm-geografiedeel 1 1941:51)

Dit is in het deel over Europa de enige referentie naar de veranderde politieke
situatie. Vooral gaat het hier om de introductie van nieuwe termen; wat de
betekenis ervan is, laat zich slechts raden. Dit deel komt uit in 1941 en çezien
de tijd die gemoeid is met de productie van een nieuwe uitgave, kunnen we
niet verwachten dat de auteurs al inspelen op de bezetting. Bij de inventarisatie van de diverse bevolkingsgroepen in Europa, worden joden niet genoemd
(68-75). Alleen in deel 2 De Werelddelen (1941) komen ze even voor in het
overzicht van de diverse godsdiensten. Hun aanwezigheid is vervat in de
opmerking dat de laatste jaren emigratie naar Palestina belangrijk is geworden
(93). De oorzaak van de emigratie komt niet ter sprake. Evenmin worden
achtergronden gegeven bij de vaststelling dat joden over de gehele aarde
verspreid zijn. Wel leren de lezers dat Arabieren het zionisme tegenwerken
(93). De beschrijving kenmerkt zich door nevenschikkende proposities,
waartussen hooguit een temporeel verband bestaat. Causale relaties worden
niet gelegd en argumentatieve indicatoren ontbreken.
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Daarnaast is nog een foto opgenomen van de Klaagmuur. Het informatiegehalte daarbij is gering. De tekst over de joodse godsdienst oogt
misschien objectief, maar twijfel daaraan is gerechtvaardigd als we haar vergelijken met de tekst die volgt over het christendom. Die tekst doorkruist het
neutrale imago van het schoolboek en roept de vraag op waarom bij andere
religies, bijvoorbeeld bij het jodendom, de stijl zo afstandelijk is gehouden.
De afstandelijkheid valt op door het contrast. In bijna emotieve en poëtische
bewoordingen wordt de verspreiding van het christendom verklaard:
Immers deze leer vond, na korte rijd van heftige tegenstand (Christenvervolgingen in het
Romeinse Rijk), zijn aanhangers grotendeels ondet Europeanen, dus onder dàt gedeelte van
het Blanke Ras, dat later het heersende raso'ç aarde zou worden. Oók het ras, dat zich doof
zijn rusteloos heen en weer trekken, dooi" zijn onlesbare onderzoekingsdrang, dooi* zijn
begeerte naar macht over de ganse aardbodem zou verspreiden. {Kern-geografie deel 2
1941:93,95)

Een subjectieve toonzetting is dus mogelijk, maar wordt hier exclusief
gebruikt voor de beschrijving van het christendom, voorgesteld als eigen aan
een Europees blank subject. Dat subject beschikt over psychische eigenschappen die "verspreiding" mogelijk maakten. Preciezer, het ras wordr gepersonifieerd, verwerft persoonlijke eigenschappen die rot de verspreiding hebben
geleid: een rusteloosheid, een onlesbare onderzoekingsdrang en een begeerte
naar macht. De lexicale keuzes passen niet bij een afstandelijke stijl, maar
getuigen eerder van sympathie. Het gaat er mij niet zozeer om dat hierdoor
een contrast ontstaat met de stijl waarin het jodendom wordt beschreven,
zwaarwegender is dat zelfs ten tijde van de racistische propaganda van het
nationaal-socialisme de positieve profilering van het blanke (en christelijke)
ras voortgezet wordt.
Evenals in Kern-geografie ligt het accent in Land- en volkenkunde (1941) op
staatkundige veranderingen. Toch is daarbij wel aandacht voor antisemitisme
in Europa en in Nederland. Dat het verschijnsel bestaat, is duidelijk. Minder
duidelijk zijn de verklaringen en de gevolgen. Eigenlijk is ook het verschijnsel
zelf nier zo helder. In de verklaring ligt de definitie van antisemitisme besloten: antisemitisme wordt gezien als een tegenstelling; en kent daarom sreen
O

D

O

o

daders en slachtoffers. Machtsfactoren blijven buiten beschouwing en
niemand is verantwoordelijk. De verklaringen gaan in de richting van degenen die direct schade ondervinden van anrisemitisme, namelijk de joden zelf.
Dit beeld dringt zich bijvoorbeeld op in het hoofdstuk over Duitsland. Antisemitisme komt op een specifieke plaats aan de orde, namelijk als afronding
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van de introductie, die algemene informatie bevat over de Duitse geschiedenis, bevolking en regering (77-79). Vooral gebiedsuitbreiding valt onder de
aandacht. Enkele regels gaan over de taal en het ras, waarna de overgang naar
de joodse inwoners van Duitsland wordt gemaakt:
Het gebruik van een Germaanse taal betekent niet, dat alle Duitsers tot het Noordeuropese
(Germaanse) ras behoren, dar gekenmerkt wordt door slanke lichaamsbouw, blond haar,
blauwe ogen. Vooral in Zuid-Duirsland zijn de mensen kleiner en donkerder.
Binnen het Rijk woonde een vrij groot aantal Joden. De tegenstelling tot hen (anti-semitisme) heeft er sedert 1933 toe geleid, dat hun verschillende rechten zijn ontnomen. Hierdoor is het aantal Joodse emigranten zeer gestegen. Verscheidenen hebben zich in Palestina
gevestigd. (Land-en volkenkunde deel 1 1941:79)

Van een tegenstelling naar het onthouden van rechten. Hoe de verhouding
tussen beide factoren nu precies ligt, moeten leerlingen zelf uitmaken. Mochten zij zich niet kunnen verlaten op hun kennis hierover, dan zullen zij
misschien het uiterlijk van de Duitser en het Germaanse ras als basis voor de
tegenstelling zien. Natuurlijk is het moeilijk om in enkele zinnen het antisemitisme in Duitsland te verklaren en de gevolgen ervan voor joden aan te
geven. De stelling "hun zijn verschillende rechten ontnomen" dekt in geen
geval de lading en is zeer eufemistisch. Wie voor deze maatregelen verantwoordelijk zijn, wordt door de passivisering met weglating van het handelend
subject buiten beschouwing gelaten. Bovendien zijn de gevolgen van de maatregelen sterk gereduceerd nu alleen emigratie wordt genoemd. Maar als de
auteurs dit boek schrijven, is de oorlog waarschij nlij k nog niet uitgebroken en
heeft men nog geen weet van wat de joodse bevolking uiteindelijk staat te
wachten. Toch is de behandeling nu wel heel summier, ook als die betrekking
heeft op de jaren dertig. Ter vergelijking: in de uitgave uit 1937 van deel 2 De
Werelddelen valt bij de bespreking van Syrië en Palestina in een tussenzin te
lezen dat Duitse joden zich in Palestina vestigden vanwege de vervolgingen in
Duitsland vanaf 1933 (133).
In het algemene gedeelte over Oost-Europa vormen joden de derde en
laatste categorie in een overzicht van de taalgroepen. In het citaat hieronder
wordt gesteld dat het Jiddisch dan wel niet helemaal als een afzonderlijke taal
kan worden beschouwd, maar dat de joden toch een afzonderlijke groep
vormen. Verspreiding, werk (landbouw, handel, geldzaken) en interetnische
relaties zijn onderwerpen die passeren, eindigend met de tegenstelling en de
vervolgingen:
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Hoewel men het Jiddisch niet een geheel afzonderlijke taal kan noemen, vormen At Joden
toch een afzonderlijke groep.
Ze wonen verspreid tussen de andere volken in, 't meest in Zuidwest-Rusland en in Polen. In
enkele dotpen vormen ze de helft der bevolking en doen aan landbouw. Veel echter houden
zich bezig met handel en geldzaken. Vroeger gaf de tegenstelling tussen hen en de Russen
vaak aanleiding tot pogroms, jodenvervolgingen. (Land- en volkenkunde AtA 1 1941 :126)

Vergelijk de volgende passages en de rol van joden in de achtergronden van de

Door het hele land verspreid wonen bovendien meer dan twee miliioen Joden, welke een
belangrijke rol spelen in de handel. Hun verhouding tot de andere bewoners was dikwijls
slechr. Evenals in Rusland ontaardde de tegenstelling soms in pogtoms.
Talrijke Poolse Joden zijn geëmigreerd, vooral naar de Ver. Staten. De Poolse regering bevorderde deze emigratie. De Joden spieken ook in Polen Jiddisch. (Land- en volkenkunde deel 1
1941:143)

Wie nu verantwoordelijk is voor de pogroms, blijft de vraag. De schuldvraag
ligt ofwel bij de tegenstelling zelf, wat een tamelijk abstract gegeven is, degenen die het eerst verantwoordelijk zijn, lijken de joden. De formulering van
de tweede zin: "Hun verhouding tot de andere bewoners was dikwijls slecht",
plaatst joden in het centrum van de aandacht. Bovendien zijn zij de vreemde
eend in de bijt. Dat lijkt de vervolgingen te rechtvaardigen. Hun anderszijn
krijgt nadruk. Dit wordt bevestigd door een foto van een groep jongens en
mannen, min of meer poserend voor de camera. Daarbij hoort de volgende
beschrijving, die exclusief voor mannen geldt:
In de Poolse sreden wonen vele Joden, die soms bijna de helfr der bevolking uitmaken. Grote
laarzen, een lange jas (kaftan), veelal een baard en bakkebaarden, onderscheiden hen van de
Polen. (Land-en volkenkunde AaA 1 1941:144)

Bovendien is een kort (vijftien regels) fragment opgenomen uit het werk van
Tharaud.*' Wederom wordt hun "anderszijn" onderstreept. Zij zijn anders dan
Polen. Nu komt voor het eerst wel naar voren dat onder joden ook armoede
voorkwam. Over hen stelt Tharaud evenwel dat zij strikt volgens de
Hebreeuwse wet leven en dat hun leven in tweeduizend jaar tijd niet veranderd is: "[...] zo krijgt men een beeld van het bestaan, dat men ongeveer tweeduizend jaar geleden in een voorstad van Jeruzalem leidde" (145). Met die
blik worden de lezers uitgenodigd mee te kijken, van een afstand, naar "anderen". De foto versterkt deze "etnografische" blik.
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Kijken we tenslotte, dichterbij huis, naar de tekst in het deel van Land- en
volkenkunde over Nederland (1938), dan valt op dat het anderszijn ook hier
overheerst. Joden behoren tot de vreemdelingen. Deze paragraaf biedt een
korte opsomming (halve pagina) van onder meer de komst van de protestantse Walen en hugenoten (wie kwam, wanneer en waarom?). In de
beschrijving van de actuele situatie van joden in Nederland ligt het accent op
hun houding. Daarin nu zouden joden zich onderscheiden van andere vreemdelingen. Hun godsdienstbeleving zou daar debet aan zijn.
Het Joodse volksdeel heeft zich meer afzonderlijk gehouden dan andere Nedetlanders van
vreemde oorsprong. De godsdienst en de daarmee samenhangende zeden en gewoonten
voorkwamen sterke vermenging.
Toch namen ook de Joden raal en een groot deel det Nederlandse levenswijze over. Een
scherpe tegenstelling tot de Christenbevolking, zoals ze in Midden- en Oost-Europa veel
vootkomt, bestaat bij ons niet.
De meeste vreemdelingen en hun nakomelingen hebben zich spoedig geheel aangepast bij de
Nederlandse volksaard. [Land- en volkenkundedeel 3 1938:36-37)

De houding van "de" Nederlanders ten aanzien van joden is in de kantlijn
samengevat als: "Anti-semitisme van weinig betekenis". De tegenstelling definieert ook hier antisemitisme, een tegenstelling met christenen. Dat het
verschijnsel niet zou bestaan, vindt misschien een verklaring in de laatste zin:
door aanpassing wordt de tegenstelling, en dus ook antisemitisme, opgeheven.
Antisemitisme komt alleen in dit deel van Land- en volkenkunde SAW de
orde. Geheel in strijd met de traditie is de joodse godsdienst niet opgenomen
bij de inventarisatie van de diverse godsdiensten in Nederland in het deel
Onze Volkshuishouding (1942). Alleen christelijke godsdiensten worden
genoemd. Opvallend is tenslotte dat bij het onderwerp kerkbezoek en wezenlijke belijdenis de afstandelijke, zakelijke stijl wordt doorbroken. De lexicale
keuzes getuigen van moralisme: er zijn nieuwe kerken nodig, maar er zijn
mensen die wel lid blijven "maar te lauw zijn om financiële offers te brengen";
cijfers zeggen niet zoveel "wijl er duizenden lidmaten van kerken zijn, die
alleen uit sleur lid blijven en aan het kerkelijk leven niet deel nemen"
(1942:23). De stijlmogelijkheden van deze methode zijn dus ook minder
beperkt dan op het oog lijkt en is waarschijnlijk afhankelijk van de thematiek
die naar voren wordt gebracht. Normatief woordgebruik ontbreekt evenwel
als antisemitisme aan de orde komt. Dan wordt volstaan met onvolledige en
oppervlakkige verklaringen.
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6.3 Conclusie
Voor jodendom en joden bestaat binnen het aardrijkskundeonderwijs tot aan
de jaren veertig niet veel aandacht. O p zichzelf is dat niet zo bijzonder, wel is
bijzonder dat binnen het beperkte aantal regels over joden, twee representaties centraal staan: ze zijn vreemdeling en ze zijn economisch van belang. Er is
bovendien aandacht voor antisemitisme in Europa en in Noord-Afrika. Ik
wilde onderzoeken of er enige grond zou bestaan voor mijn veronderstelling
dat er een correlatie is aan te wijzen tussen enerzijds de geografische en
temporele afstand en anderzijds de manier waarop antisemitisme wordt
beschreven: hoe dichterbij en actueler, des te vager de omschrijving van antisemitisme en omgekeerd. Gezien de geringe omvang van het corpus zou de
analyse hooguit steun kunnen geven aan deze hypothese. Die steun biedt het
corpus inderdaad. Opvallend is de tegenstelling tussen de bespreking van
antisemitisme in Noord-Afrikaanse landen en Europa of Nederland. Voor
Noord-Afrika wordt helder aangegeven wie degenen zijn die zich hieraan
schuldig maken (dat zijn "de mohammedanen", de Fransen zorgen voor
verbetering van de positie van joden). Binnen Europa zijn er geen schuldigen
en wordt voor een stijl gekozen die in het midden laat wie aanstichters of
schuldigen zijn. Hierin speelt ook de definitie van antisemitisme een belangrijke rol. Antisemitisme wordt voorgesteld als een tegenstelling ten opzichte
van de "eigenlijke", meestal christelijke bevolking. Impliciet legt deze definitie de mogelijke schuldvraag bij joden zelf. Aanpassing lijkt dan de oplossing.
En waarschijnlijk kon op grond daarvan worden gesteld dat antisemitisme in
Nederland van geen betekenis is.
De stijl van de verschillende passages over joden heb ik in detail geanalyseerd. Een afstandelijke, tamelijk abstracte en zakelijke toonzetting past wel
bij een schoolboek uit deze perioden. Die toonzetting kenmerkt althans de
beschrijving van jodendom en antisemitisme. Toch viel op dat ook bij verwijzingen naar het nazisme deze stijl niet doorbroken werd, terwijl dat bij een
ander onderwerp, de bespreking van het christendom, wel mogelijk bleek. Af
en toe viel daarin een moralistische, emotieve toon te bespeuren.
Maar, zoals gezegd, de data zijn te gering om algemene conclusies te
trekken. Bovendien hebben we niet te maken met geschiedenis-, maar met
aardrijkskundeonderwijs. Dat zou ter verdediging aangevoerd kunnen
worden en dat zou kunnen verklaren waarom een leerboek in 1970 kan
volstaan met: "Tot de Joodse kerken behoort in ons land nog slechts 0,2% van
de bevolking". 1 Met "nog" zijn de gevolgen van de shoah vervat. Of misschien
meenden de auteurs dat leerlingen zelf voldoende op de hoogte waren van de
achtergronden van dit geringe percentage. Duidelijk is evenwel, dat als de
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auteurs voor 1940 actuele uitingen van antisemitisme of informatie over het
jodendom naar voren brengen, zij geenszins een heldere stellingname formuleren tegen de ontwikkelingen in nazi-Duitsland of leerlingen op welke
manier dan ook, stimuleren hiervan kritisch afstand te nemen.

Noten
1 Jansen (1994) vermeldt dat dit stereotiepe beeld van joden ook nu nog voorkomt
en verwijst daarbij naar de Kinderencyclopedie van Centrale Uitgeverijen Deltas
B.V. waarin joden "gewiekste handelaars" zijn en "zich aan de top in vele bedrijven
bevinden" (Jansen 1994:26).
2

Het stereotiepe beeld van de fanatieke moslim is ook in de schoolboeken uit de
jaren zeventig en tachtig nog gemeengoed. Dit blijkt uit de analyse van Reinsch
(1987), beschreven in "Kromzwaarden en kamelen: Islamieten in schoolboeken".

3

Zie voor de Duitse onderwijssituatie de interessante studie van Blackburn
(1985) Education in the Third Reich: A Study of Race and History in Nazi
Textbooks.

4

Met Tharaud wordt waarschijnlijk verwezen naar de broers Jean en
Jérôme Tharaud (1874-1953, 1877-1952). Zij zijn met name bekend
geworden om hun werken over de joodse geschiedenis en de Arabische
wereld, (bron: Grote Winkler Prins Enclyclopedie, 8e geheel nieuwe druk
1983, Amsterdam, Brussel: Elsevier)

5

Zie: Aardrijkskundig
1970:66.
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7.1 Inleiding
Racisme is wel omschreven als een discours van het lichaam. 1 Kijken naar het
uiterlijk van mensen en specifieke verschillen waarnemen vormen de grondslagen van dit discours. Het ontwikkelde een speciale blik op mensen en selecteerde onder andere huidskleur, lengte of gezichtsvorm, waarmee men zich
een beeld van zichzelf als sociaal subject kon vormen en zich van anderen kon
onderscheiden. Foto's van mensen of portretten confronteren ons met die
verschillen. En als een werkelijke ontmoeting uitgesloten is, zullen ze alle
belangstelling hebben van een ieder die nieuwsgierig is naar anderen.
In de schoolboeken van deze eeuw gaan foto's een steeds grotere rol
spelen, ook foto's van mensen uit allerlei bevolkingsgroepen, binnen en
buiten Europa. Soms komen ze in de plaats van de gravures die oudere boeken
opsierden. In de jaren dertig en veertig bepalen ze een groot deel van de
hoofdstukken over rassen, die door de opname van de foto's uitgebreider zijn
dan daarvoor. O m hiervan een indruk te geven: in deel 2 De werelddelen
(1941) van de methode Kern-geografie beslaat het hoofdstuk over rassen tien
van de 180 pagina's, waarvan er drie bestaan uit foto's. Een andere populaire
methode, Land- en volkenkunde, beschikt eveneens over veel foto's. Voor de
vierde klassers opent het deel Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale
aardrijkskunde (1938), zelfs bijzonder gunstig. Van de negen pagina's over
rassen bevatten er maar vier echte leerstof, de andere vijf zijn gevuld met
foto's. Eerder hebben zij dan al in het tweede deel, De werelddelen, verschillende rassen kunnen aanschouwen bij de behandeling van de werelddelen.
Dit hoofdstuk gaat over de betekenis van deze foto's in schoolboeken.
Ze zijn niet uit esthetisch oogpunt opgenomen, maar ze illustreren de uiterlijke, lichamelijke kenmerken van de rassen die in de lopende tekst worden
beschreven. De foto's drukken echter meer uit en om die extra betekenissen
gaat het hier. Ze representeren ook ongelijkheid en ongelijkwaardigheid
tussen mensen op basis van ras. Deze vaststelling is enigszins triviaal, omdat
elke foto genomen om een "raciale ander" vast te leggen, die betekenis al snel
oproept. Toch is dit geen wet van Meden en Perzen; foto's kunnen daar wel
aan ontsnappen. Stel dat het erom gaat mensen in al hun verscheidenheid te
tonen, dan kan het alternatief een collage zijn van foto's, waarop mannen en
vrouwen te zien zijn die verschillen naar teint, haarstijl en lengte. We hebben
dan dus nog rekening gehouden met de oude antropologische criteria. De
vormgeving van de collage is verder willekeurig, iedereen kan van plaats
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verwisselen. Eventueel kan een onderschrift wijzen op een bepaald aspect van
de foto, maar waarschijnlijk spreken de foto's voor zich en illustreert de
collage als geheel niet meer dan dat de mensheid qua uiterlijk een scala aan
variëteiten kent.
De auteurs van Kern-geografie en Land- en volkenkundekozen voor een
presentatie die allerminst op een collage lijkt. De foto's hebben geen of slechts
beperkte mobiliteit. Maar ook de wijze waarop mensen in de foto geplaatst
zijn, bepaalt dat hun illustratieve betekenis ("slechts" het aanduiden van een
lichamelijke karakteristiek) ondergeschikt kan worden aan andere betekenissen. De context, het vertoog over het ontstaan van de foto's, waarvan we soms
getuigen worden door de houding of blik van de mensen, neemt deel aan die
totale betekenis. O p die manier kunnen we de foto zien als een kruispunt van
vertogen of verhalen. De productie van de foto, het gebruik, het hergebruik,
de ordening ervan voor het schoolboek, de toevoeging van de onderschriften,
vormen de betekenislagen, de vertogen die in de foto's samenkomen. Foto's
hebben dus een discursieve status en de vraag is hier niet anders dan die van de
andere hoofdstukken: in welke zin dragen de foto's ongelijke machtsverhoudingen uit, en speciaal welke tekstuele procédé's leiden ertoe dat een beeld
ontstaat, of juist ondergraven wordt, van blanke superioriteit?
In dit proces spelen de onderschriften een belangrijke rol en met de
foto's vormen ze een tekstuele eenheid. Ze betrekken de leerlingen meestal
direct bij de onderwerpen. Deze benadering past bij de didactische veranderingen die zich vooral in Kern-geografie aftekenen. De onderschriften sturen
de waarneming en ze leggen verbindingen tussen de foto's en de tekst. Soms
vermelden ze alleen de naam van het ras of enkele lichamelijke kenmerken.
Andere onderschriften eisen heel gericht de aandacht van de lezers, bijvoorbeeld met de vraag welk raskenmerk goed uitkomt of met de aansporing op
bepaalde delen van het gezicht te letten. Zo geven ze richting aan het kijken.
Interessant zijn de onderschriften die niet uitsluitend op een bepaald
kenmerk wijzen, maar die, soms direct, soms heel subtiel, de waardering van
de kijkers sturen voor de personen op de foto's. In dit hoofdstuk krijgen die
modale effecten veel aandacht. De onderschriften en de foto's vormen zo
nieuwe genres, die andere discursieve mechanismen laten zien in de betekening van rassen, maar die tegelijkertijd overeenkomsten vertonen met de
geschreven teksten. De analyse maakt duidelijk dat de visualisering van rassen
een wezenlijk aspect is van een vertoog over rassen.
De onderschriften zijn echter kort, maar evenals de foto's intens,
omdat er zoveel verhalen in lijken samen te komen. De betrekkingen tot die
andere verhalen en vertogen, de interdiscursieve relaties, wil ik in de analyse
zoveel mogelijk uiteenrafelen. Zoals we ook bij de analyse van de beschrijving
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van de werelddelen hebben gezien, treffen we in de schoolboeken van de jaren
dertig en veertig geen uitgewerkte, eenduidige verhandelingen aan over de
ongelijkwaardigheid van mensen, op basis van lichamelijke of culturele
kenmerken. Die ongelijkheid wordt althans niet duidelijk beargumenteerd.
Niettemin kan het vertoog over westerse en blanke superioriteit opgevat
worden als onderliggende kracht die betekenissen stuurt in de representatie
van mensen in relatie tot elkaar en hun omgeving. Dat gebeurt ook hier. Deze
hvpothese dringt zich hier op door de soort foto's die worden aangeboden en
de presentatie ervan. Ze kennen een eigen structuur of syntaxis. Uitgangspunt
van de analyse van de foto's is ook nu dat ideologische waarden, imperialistische en evolutionistische motieven, pas duidelijk worden als verschillende
fragmenten geanalyseerd worden naar thema's, narratieve structuren, lexicale
keuzes en focalisaties.
Het corpus bestaat uit foto's van rassen en de omringende teksten uit
de leergangen Kern-geografie en Land- en volkenkunde. Ik richt mij dus op die
delen waarin een overzicht van rassen wordt gepresenteerd. Bij beide gebeurt
dit in de delen voor de tweede klas, De werelddelen, bij Land- en volkenkunde
komt daar het deel bij voor de vierde en vijfde klas van de hbs: Hoofdstukken
uit de volkenkunde en de sociale aardrijkskunde. Deze methoden hebben zeer
veel jaren het aardrijkskundeonderwijs vormgegeven. Hier staan de uitgaven
van eind jaren dertig, begin veertig centraal. Zo maken we kennis met raciale
voorstellingen die, ook in de oorlogsjaren (1930-1950), een breed draagvlak
moeten hebben gehad.
Hoewel foto's, opdrachten en de "pure" leerstof als tekstuele varianten
zijn te begrijpen, reserveer ik het gebruik van tekst in dit hoofdstuk voor de
lopende tekst, de leerstof. Ik maak dus een onderscheid tussen drie soorten
tekst: foto's, onderschriften en lopende tekst. Dit onderscheid structureert de
analyse enigszins. Afzonderlijk en in combinatie met elkaar voegen de drie
soorten tekst betekenissen toe. We kunnen alleen naar de foto's kijken, naar
elke foto afzonderlijk of ons houden aan de volgorde waarin ze zich aan ons
voordoen. Vervolgens kunnen we daar de onderschriften bij betrekken, deze
relateren aan andere teksten en ons opstellen als lezers van verhalen, terwijl we
onze blik op de foto's gericht houden. Dit zijn de stadia van de analyse. Al
deze stappen zet ik voor de analyse van de foto's in Kern-geografie. Deze
methode krijgt de meeste aandacht. De analyse start bij de foto's zelf: het
verhaal dat uit de foto's is af te lezen.
In mijn zoektocht naar een geschikte methodologie voor de analyse van deze
foto's van rassen, vond ik vooral boeiende, inspirerende literatuur, maar geen
analysemodel. Ik kwam terecht bij analyses van antropologische fotografie
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(Corbey 1990; Edwards 1992; Gilman 1985), maar ook bij analyses van
schilderijen (Bal 1990) en van musea en museumopstellingen (KirshenblattGimbletr 1991; Anderson 1991). Deze genres behoren inmiddels tot de
terreinen van de culturele studies, binnen de vertooganalyse zijn ze niet algemeen. Een uitzondering vormen de studies van Kress enVan Leeuwen (1990;
1997) die zich vanuit de ttaditie van de vertooganalyse onder andere hebben
toegelegd op de analyse van uiteenlopende soorten beeldmateriaal, bijvoorbeeld van advertenties en van illustraties in schoolboeken en media. De theorievorming over wat zij in hun recente studie (1997) aanduiden als de
multimediale teksten, biedt ook voor mij interessante aanknopingspunten,
zoals ik tijdens de analyse zal laten zien. Ook bij hen gaat het om de communicaties die beelden, samen met teksten, tot stand brengen, om de lijnen van
communicatie, de informatiewaarde en de modale effecten. Zij trachten de
betekenis te achterhalen van een systematische structurering van het zichtbare, de systematische syntaxis. Deze benadering kan bijvoorbeeld aansluiten
op de semiosis van de rangschikking van de foto's in de schoolboeken.
Voorts heb ik alle vrijheid genomen om een antwoord te vinden op de
vraag, waarom de foto's van rassen een gevoel van onbehagen teweeg kunnen
brengen. Daarom is mijn standpunt in beginsel niet zoveel anders dan dat van
Barthes in De lichtende kamer (vertaling van La Chambre Claire, 1980),
waarin hij het wezen van de fotografie onderzoekt. Uiteindelijk wil hij zich
niet laten inperken door de taal van de semiotiek, psychoanalyse of sociologie
en stelt hij zichzelf en zijn eigen subjectiviteit centraal. "Ik" wordt zijn heuristisch beginsel, een keuze die hij verantwoordt met de retorische vraag: "[...]
waarom zou er eigenlijk niet voor elk nieuw object een nieuwe wetenschap
ontstaan?" In zijn filosofisch essay komt hij wel op de als theoretisch te interpreteren concepten "punctum" en "studium", waarmee hij een onderscheid
wil uitdrukken tussen die details van de foto die hem persoonlijk treffen (het
"punctum"), zonder dat de fotograaf zich hiervan bewust is geweest, en al die
aspecten van de foto die eigenlijk "dood" zijn. Ze raken hem niet echt en
hebben, zoals hij zegt, geen leven buiten de foto.
Deze concepten gebruik ik hier niet maar zijn net als zijn overwegingen en impressies wel een stimulans om verder na te denken over de betekenis
van de ras-foto's. Barthes' onderscheid tussen leven en dood moeten we
bijvoorbeeld anders gaan zien. Terwijl hij de foto associeert met de dood, een
status waaraan de fotograaf weliswaar zou willen ontsnappen door de foto
zoveel mogelijk leven in te blazen, tepresenteren de foto's van de rassen eigenlijk ook iets anders, en in aanvang ligt daarin al een ambiguïteit, die deze foto's
speciaal maakt. Vanuit het personage op de foto bezien, wordt misschien een
portret gemaakt, als een opname van een bepaalde tijd. Vanuit de fotograaf
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bezien, moet de persoon een tijdloos beeld weergeven, en zijn ze een levend
bewijs van een ras. Dit is een heel andere dimensie van de foto dan die Barthes
voor ogen had. Als hij in het tweede deel van La Chambre Claire een poging
doet een getrouwe foto van zijn moeder te vinden, zoekt hij een foto waarop
hij terugvindt hoe zij, volgens hem, werkelijk was. Hier gaat het echter niet
zozeer om de foto zelf, maar om wat hij moet verbeelden, waar hij voor staat.
Vanuit dat oogpunt is de foto genomen, terwijl wij opnieuw kijken, vanuit
een ander perspectief. En toch is dit ook weer hetzelfde: precies dat portret
werd eekozen dat voldeed aan het beeld dat "men", de auteur, de uitgever, de
fotograaf, had van het raciale voorkomen. Daarbij moest de juiste vertegenwoordiger worden gezocht. Anders dan Barthes selecteer ik niet alleen die
foto's die mij persoonlijk treffen, maar ligt het corpus vast en gaat het erom te
bepalen of er een bepaalde betekenisvolle structuur ten grondslag ligt aan de
presentaties van de foto's en de gefotografeerde subjecten. Het persoonlijke en
subjectieve van de interpretatie vallen eerder weg doordat wij hier meer
geconfronteerd zullen worden met canonieke fotografie van mensen, of
rassen. We maken kennis met cultureel of ideologisch gemotiveerde representaties. Samen met de onderschriften zullen ze aanspraak maken op sociale
cognities die dominant zijn.

7.2 Van portret naar embleem
We bekijken de foto's (zie bijlage I en II) stuk voor stuk in willekeurige volgorde en letten verder alleen op hun raciale aanduiding. O p één uitzondering
na, tonen alle foto's ons portretten van mannen. Van de meesten van hen zijn
alleen hoofd en schouders te zien. Zij vullen het gehele beeld, terwijl een
achtergrond ontbreekt, behalve bij de foto van de "Oud-Australiërs", fig. 52
in Kern-geografie. Sommige mannen hebben hun hoofd bedekt en bij de
meesten is een stuk kleding te zien. De personen staan naar ons toegedraaid,
beschikbaar voor onze aanschouwing: ze tonen zichzelf. Toch lijken we daar
tegelijkertijd van te worden afgeleid en is er iets anders dat ook onze aandacht
vraagt, namelijk hun houding en de richting waarin zij kijken. Hun blik is
naar beneden, iets naar boven of naar opzij gericht. Toch is die blik nauwelijks
te interpreteren als een interne focalisatie en die vraagt niet zozeer aandacht
voor een tafereel binnen de foto. De afgebeelde personen zijn meer in zichzelf
gekeerd of ze kijken ons, buiten het frame van de foto, direct of bijna direct
aan. In die houding tekent zich een eerste scheidslijn tussen de uitbeelding
van de rassen af, want deze beschrijving gaat niet op voor de meeste vertegenwoordigers van het blanke ras. Zij hebben hun blik min of meer van de kijker
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afgewend en kijken iets schuin naar boven. Uit hun blikrichting en gezichtsuitdrukking spreekt een zekere trots, in tegenstelling tot de meeste vertegenwoordigers van de andere rassen. Een neergeslagen of naar beneden gerichte
blik, of het rechtstreekse oogcontact, lijkt hen immers veel kwetsbaarder re
maken, alsof die houding hen meer te kijk zet dan de "blanke" typen.
Deze suggestie zou ons kunnen brengen op de discussie over de relatie
tussen de blikrichting van het afgebeelde subject en de macht van de
toeschouwer. Deze discussie wordt bijvoorbeeld gevoerd rond de afbeelding
van naakten en de mogelijkheid tot erotisering. In die analyse wordt de rol
van de kijker onderzocht aan de hand van de afbeelding. Wordt diens vrijheid
beperkt doordat het subject terugkijkt, zoals Macintyre en Mackenzie stellen
in de analyse van een foto, genomen door Barton, van een jonge vrouw die
rechtopstaand in een kano vaart? De blik van de vrouw zou haar foto boven
het niveau van erotische kitsch verheffen en een esthetische waarde oproepen:
Barron's presence is projecred inro every dimension of the image. The distance between rhe
subjecr and himself is almost measurable as she gazes directly back into rhe cenrral eye of rhe
lens. Her srare denies the possibility of her being raken as a sexual objecr; she meets him and
us on an equal footing. (Macinryre & Mackenzie 1992:162,163)

Het is moeilijk om de reactie van de vrouw te doorgronden, laat staan om op
grond van haar blik de houding van de toeschouwers te interpreteren of te
voorspellen. De interpretatie is onontkoombaar intuïtief Volgens mij is het
heel goed mogelijk dat de vrouw door "terug te kijken" juist meer aandacht
voor zichzelf vraagt. Houdt zij haar blik gericht op de kano en op de richting
waarin zij vaart, dan krijgt misschien het hele tafereel meer aandacht. Een
afgewende blik kan zelfs tot een vergelijkbare inrerpretatie leiden. Zo ziet Bal
in haar analyse van Rembrandts "Zittend Naakt", het wegdraaien van de
vrouw juist als een ontmoediging van een erotische reactie van de toeschouwer (Bal 1990a:29). Misschien houdt een rechtstreekse blik in de lens de
kijker meer onder controle? Terecht geeft Bal de toeschouwer veel meer vrijheid. Toch vraag ik me af of aan de afgebeelde personen, vrouwen in dit geval,
niet te veel macht wordt toegekend. En, wordt hun die niet tegelijkertijd
ontnomen door de onderzoeker die voor de vrouwen zal spreken, die hen
opnieuw aanschouwt en "gebruikt"? Daar kom ik straks op terug, hoewel ik
ook dan geen eenduidig antwoord zal weten. Ik zou de personen op de foto's
de mogelijkheid van enige zeggenschap over de toeschouwer nog even willen
onthouden en die voorlopig ondergeschikt maken aan de macht van het
medium, de foto, zelf. Het gegeven dat mensen visueel zijn vastgelegd, maakt
hen allen in feite al machteloos. De foto's in de aatdrijkskundeboeken zijn
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ongedateerd en anoniem en kunnen in allerlei andere contexren opnieuw
worden afgedrukt en met andere doelen worden bekeken. De auteurs hebben
hun selectie gemaakt en die foto's leg ik in dit hoofdstuk opnieuw voor.
Het vervreemdende effect is inherent aan de foto: hij vervreemdt je van jezelf.
Dit proces beschrijft Barthes heel helder in La Chambre Claire, hoewel hij dan
zoals gezegd portretten van zijn moeder en allerlei foto's van onbekenden voor
ogen heeft en geen emblematische foto's die hier centraal staan. Een portretfoto ziet hij als een besloten krachtenveld, waarin vier beeldvormingen elkaar
kruisen: "Voor het objectief geplaatst, ben ik tegelijkertijd: die ik denk dat ik
ben, die ik zou willen dat men denkt dat ik ben, die de fotograaf denkt dat ik
ben, en degene van wie hij zich bedient om zijn kunst te demonstreren" (Barthes 1988:22-23). Hij doet eigenlijk steeds zichzelf na en doet mee aan een
soort van bedrog. Hij is een persoon die tot voorwerp wordt, en doorstaat, zo
zegt hij, een ogenblik van micro-stervenservaring. Die dood wil de fotograaf
niet en hij zal er alles aan doen om de foto, vrij vertaald, tot leven te wekken.
Maar hij die tot een voorwerp is geworden, verzet zich niet:
Ik zie al aankomen dat het ontwaken uit deze boze droom nog pijnlijker zal zijn; want wat de
maatschappij met mijn foto doet, wat men er aan afleest, dat weet ik niet (hoe dan ook zijn
er zo veel verschillende manieren om een zelfde gezicht te lezen); maar als ik mijzelf ontdek
op het voortbrengsel van deze operatie, dan zie ik dat ik Een en AJ Beeld ben geworden, dat
wil zeggen de Dood in eigen petsoon; de anderen - de Ander - onteigenen mij van mijzelf,
met felle wreedheid maken ze mij tot voorwerp, ik ben aan hun genade overgeleverd, ze
kunnen met mij doen wat ze willen, ik lig weggeborgen in een kaartsysteem, blootgesteld aan
allerhande slinkse kunstgrepen: ik ben ooit gefotografeerd door een uitstekend fotogtafe; ik
meende aan dit beeld mijn droefenis af te lezen om een onlangs geleden verlies: voor één keer
gaf de Fotografie mij aan mijzelf tetug; maat korre rijd later vond ik diezelfcle foto terug op
de omslag van een schotschrift; door een afdruk-truc was er niers anders overgebleven dan
een afschuwelijk gezicht, even ontmenselijkt, gluiperig en afstotelijk als de indruk die de
auteurs van mijn taal wensten te geven. (Barthes 1988:23-24)

De houding van de gefotografeerden confronteert ons, anders dan misschien
de foto's van Barthes, ook met hun macht en onmacht over de ontstaansgeschiedenis van hun eigen portret. De variaties in blikrichting en mijn eigen
ervaring bij het bekijken van de foto's vinden waarschijnlijk daarin hun
verklaring. De aanschouwing van de meeste van de "niet-blanke" portretten
maakt ons tot getuigen van de geschiedenis van de antropologische fotografie
en speciaal van de fotografische setting. Zoals Macintyre en Mackenzie stelden bij de foto genomen door Barton: diens aanwezigheid is op elk onderdeel
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van de foto geprojecteerd. Macht en ongelijkheid zijn inherent aan deze
geschiedenis. Over het ontstaan, noch over het gebtuik van de foto's hadden
de gefotografeerden zeggenschap. Zij zijn alleen object en hebben betekenis
voorzover hun lichaam (hun lijf) een verschil uitbeeldt. Dat is ook de betekenis die de foto's oproepen. Spoortjes van die setting, van de fotograaf, zijn af te
lezen uit de soms wat ongemakkelijke en afwachtende houding van de gefotografeerden. Datzelfde gevoel van ongemak bekruipt mij ook bij een aantal
foto's, of de mensen nu recht in de lens kijken of schuin daarvan weg. Zijn wij
nu degenen naar wie de gefotografeerden kijken, bij het fotograferen zelf
keken zij in de richting van de fotograaf, die "blank" en misschien ook missionaris, etnoloog, bioloog of antropoloog was en voor wie zij duidelijk poseerden. Zij zijn geen onderdeel van een tafereel of gebeurtenis, maar zij zijn zelf
het onderwerp van de foto, overgeleverd aan de instructies van de fotograaf.
Alle attributen buiten hun lichaam, verlenen extra betekenis aan hen als ras.
Ze verworden, eenmaal vastgelegd, tot archetypen. Het doel van de fotografische sessie was niet om hen als individu te portretteren, hoewel die mogelijkheid misschien in enkele gevallen heeft meegespeeld.' Zij bestaan op de foto
als naamloze en tijdloze typen. Zij functioneren slechts als vertegenwoordigers van een werkelijkheid, namelijk van verschillen in uiterlijk en voor zover
zij afwijken van de voorstelling van het "blanke ras". Hun houding moet die
betekenis optimaal weergeven. Daarop worden ze voor het schoolboek geselecteerd. Maar vele anderen kunnen deze rol vervullen. Subjectiviteit is hun
ontnomen, dat is de impact van de antropologische fotografie, zoals Edwards
naar voren brengt:

[...] it is through the juxtaposition of a specific representational mode and caption that the
'types' are established or that an individual becomes a generality. (Edwards 1992:11)

De fotogtafie werd in de vorige eeuw een wetenschappelijk instrument, dat
beantwoordde aan het verlangen om zo natuurgetrouw mogelijk de omringende werkelijkheid weer te geven en te catalogiseren (Rosen 1997). Foto's
van rassen horen daarbij en hebben evenzeer het imago van waarheid, ze zijn
een afdruk van de werkelijkheid. Dit imago blijft maar gedeeltelijk overeind
omdat de foto's ook hun eigen werkelijkheid kennen en een eigen leven
leiden. Daarover hebben de gefotografeerden geen zeggenschap en eigenlijk is
hun invloed op het fotografisch proces en het product zo goed als nihil. Enige
invloed wil ook Mydin nog wel toekennen aan het antropologisch subject,
mochten we diens blik ontmoeten:
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[...] the photograph was a scientific record of life, time and space. Regardless of the manoeuvre or manipulation of subject-matter by the photographer, the resulting image presented as
a 'record' photograph was taken for granted as a truthful representation. When combined
with the 'culture of imagining', the photographic task became an almost totalizing encounter; only the sullen gaze or stare of some anthropological subject in these images hints at some
element of autonomy retained by the subject in this encounter. (Mydin 1992:249-250) [mijn
nadruk

Met het vorderen van deze paragraaf wordt de vraag inmiddels steeds dringender hoe ik mij, hier en nu, zou moeten verhouden tot de foto's. Reprodu&
ceer ik met de weergave van de foto's niet opnieuw het vertoog dat ik eigenlijk
aan een kritische analyse wens te onderwerpen en misschien wel zou willen
verwerpen? Biedt de aandacht voor de blik, zoals Mydin indirect suggereert,
een waarborg, blijft daardoor een deel van de autonomie behouden? Dit
probleem van citeren stelt Bal aan de orde in "The politics of citation" (1991),
waarin zij speciaal ingaat op de (her)afbeelding van naakte zwarte en
gekleurde vrouwen. 3 Een vergelijkbare discussie is te voeren over het citeren
van racistische passages. Wat is het effect van die herhaling? Het risico dat ze
als gelegitimeerde teksten voortbestaan, kan misschien wat ingedamd worden
door ruimte te laten voor tegengeluiden en door er voor te zorgen dat het
sprekend subject duidelijk te scheiden is van het discursieve subject. Daarmee
!S het probleem van de reproductie van de foto's van rassen hier niet opgelost.
De lezer - en de onderzoeker - blijft vrij. Het enige tegengeluid waarover wij
beschikken is misschien de reactie van de gefotograreerden, die wij proberen
af te leiden uit een blik of houding. Die kunnen we naar voren halen, als basis
voor de eerste fase van de analyse, het eerste aandachtspunt van de observatie.
Maar voor het doel, het herwinnen van subjectiviteit, heeft dit nauwelijks
waarde en is het hooguit gekunsteld. Het gezichtspunt van waaruit we nu
deze foto's bekijken is een andere. Door de verschillende betekenislagen van
elkaar te onderscheiden, stellen we eigenlijk niet meer de foto en de afbeelding zelf centraal, maar de verbeelding van blanke superioriteit, via de foto's.
We bekijken niet meer in hoeverre de foto's een echte representant zijn en in
die zin hoeft de opname van de foto's geen herhaling te zijn van het vertoog
dat bekritiseerd wordt. De foto's moet ik opnemen om duidelijk te maken
welke elementen tot die betekenissen van macht en machteloosheid leiden. In
de volgende fase van de analyse plaats ik de foto's terug in hun context om na
te gaan welke werkelijkheid ze creëren en welke betekenis hun plaatsing hieraan toevoegt.
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De foto's roepen nier alleen de conrext van hun concrere onrsraan op. Als
anrropologische instrumenten zijn ze onlosmakelijk verbonden met het
proces van westers imperialisme en kolonialisme. De wijze waarop ze in de
schoolboeken zijn opgenomen, lijkt hiervoor metaforisch. Zoals ik hiervoor
heb laren zien, zijn de aard rij kskundeboeken geen encyclopedische werken,
maar zorgen narratieve elementen ervoor dat ze soms ook gelezen kunnen
worden als verhalen. De beschrijving van de fysisch-geografische aspecten van
de wereld in bijvoorbeeld Kern-geografie kan gelezen worden als her verslag
van het proces van Europese onrdekking en kolonisatie. Net als zeeën, rivieren
en landen worden mensen in kaart gebracht, geclassificeerd en "ingesloten".
Fotografie speelt hierin een belangrijke dubbelrol en legt niet alleen de fragmenten van dit proces vast, maar is als medium zelf uitdrukking van de ongelijke verhouding tussen onderdrukte en onderdrukker, in de woorden van
Edwards:
The power relations of rhe colonial situation were not only those or overt oppression, but
also of insidious, unequal confrontation. Indeed this confrontation included local power
relations of the white-settled lands. While this relationship was in many cases tempered at an
individual level with a genuine desire for a sympathetic understanding of peoples in human
terms, such intentions were inevitably confronted by the intellectual difficulties of such an
endeavour, and controlling knowledge which appropriated the "reality" or other cultures
into ordered structure.
Photography was in many ways symbolic of this relationship. It represented technological
superiority harnessed to the delineation and control of the physical world, whether it be
boundary surveys, engineering schemes to exploit natural resources, or the description and
classification of the population [...J. {Edwards 1992:6)

De foto's en de classificatie maken die beheersing van de werkelijkheid tastbaar. De fotografie en later de inpassing van de objecten in een geordende
structuur, leiden tot die vervreemding waarover Barthes schrijft en ontnemen
de gefotografeerden ook hun identiteit. Zij zijn in de foto's gedegradeerd tot
typen en geselecteerd om lichamelijke karakteristieken goed uit te laten
komen. Ze zijn inwisselbaar en bestaan alleen binnen het gezichtsveld van een
Europees subject.
De foto's van blanke mannen onttrekken zich aan deze geschiedenis.
Zij staan niet alleen in een andere positie ten opzichte van de kijker, maar
genieten meer respect doordat aan sommigen van hen wel identiteit wordt
toegekend: in Land- en volkenkunde zijn afbeeldingen van Beerhoven en
Mascagni opgenomen, mannen met een muzikale reputatie. O m die reden
zijn ze ooit geporrretteerd. Nu opgenomen in een schoolboek als représentai!-
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ten van een ras, verlenen ze impliciet kwaliteit aan degenen die gelijkenis met
hen vertonen: Beethoven en Mascagni behoren tot hun geschiedenis. Met
hen willen de lezers zich waarschijnlijk wel identificeren. De andere foto's
zullen de lezers niet snel uitnodigen tot positieve identificaties. De gerotografeerden lijken zelf negatief ten opzichte van hun foto te staan en tonen minder
controle over hun afbeelding. Toch zijn de identificatie-mogelijkheden in alle
gevallen beperkt, omdat in de schoolboeken bijna alleen mannen zijn afgebeeld. Tenzij alle lezers accepteren dat mannen hier als neutrale representanten van de mensheid gelden.
De foto's dragen een geschiedenis met zich mee. Die startte met het maken
van de foto's. Vervolgens gingen de foto's een eigen speciale weg. Die geschiedenis zorgt ervoor dat deze portretfoto's nog slechts de status van embleem
hebben. We kunnen die geschiedenis niet uitvlakken als we de foto's opnieuw
bekijken. Ze vormen een deel van de betekenis. In de volgende paragraaf gaan
we naar een andere fase. We bezien de foto's zoals ze in de schoolboeken zijn
geplaatst en volgen daarbij de onderschriften, om de andere verhalen te
ontwarren: de communicatielijnen tussen de foto's, tussen de onderschriften,
van de onderschriften naar de foto's, en van daaruit steeds weer naar de lezer.

7.3 De rangschikking
Tot nu toe heb ik de foto's afzonderlijk bekeken, geïsoleerd van hun directe
context, los van de vraag voor wie de boeken bestemd zijn en hoe zij de foto's
zullen interpreteren. De gefotografeerden zelf, hun houding, de betekenis van
de foto als wetenschappelijk document stonden centraal en via de foto kwam
even de fotograaf binnen beeld. In deze paragraaf plaats ik de foto's terug in
hun nieuwe context en is niet meer de fotosraaf "aan het woord", maar de
auteur van het schoolboek, als bemiddelaar. Die heeft de keuze van de foto's
gemaakt, hij heeft ze gerangschikt en van commentaar voorzien. Vanuit dat
perspectief kijk ik in deze paragraaf opnieuw naar de foto's en ga ik na hoe zij
de houding van de leerlingen ten aanzien van de rassen sturen.
Uit de onderschriften kunnen de lezers afleiden welke aspecten van de
afgebeelde personen aandacht verdienen. Zij moeten verschillen waarnemen
tussen diverse mensen, de representanten van de rassen. Zij zullen de foto's
spiegelen aan hun eigen kennis, aan hun sociale cognities, en aan zichzelf. De
aanschouwing van de foto's binnen hun context houdt in dat ik in de analyse
de volgorde aanhoud zoals die zich voordoet aan de lezers. Uit de rangschikking en de onderschriften vloeien specifieke betekenissen voort. Beide moti-
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veren de lezers om enkele raciale kenmerken, niet alleen als "eig;en", maar ook
als norm te beschouwen. De lezers krijgen de foto's namelijk niet in een willekeurige stapel aangereikt. De foto's zijn op een bepaalde manier geordend en
soms is de motivatie van die ordening uit de onderschriften af te lezen. Zij
wijzen op nieuwe aandachtspunten, soms verwijzen ze de lezers naar de vorige
foto's of spreken ze hen aan op hun verwachtingen.
Wat allereerst in beide boeken opvalt, is dat vertegenwoordigers van
het blanke ras de reeks openen. Hun plaats staat vast. De andere rassen
kennen geen vaste volgorde. Dit kan komen doordat de methoden een andere
indeling hanteren: Kern-geografie presenteert vier rassen, Land- en volkenkundezeventien. Wel sluiten beide met de vooropplaatsing van het blanke ras
aan bij de gangbare presentatie uit de wetenschap. ' Wordt die plaats hier
gemotiveerd, door bijvoorbeeld het onderschrift of de lopende tekst? Dat
gebeurt niet direct, maar inmiddels is het blanke ras voor de lezers van Kerngeografieal wel bekend. In hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe dit ras als gepersonifieerd subject naar voren trad in de beschrijving c.q. verkenning van de
wereld. Zijn superioriteit dankte hij niet alleen aan zijn beweeglijkheid, eigen
aan het ras, maar ook aan zijn narratieve positie in de beschrijving van de
"nieuwe" werelddelen. Die blanke suprematie vindt nu in het hoofdstuk over
rassen expliciet erkenning. In kwantiteit ("grootste") en kwaliteit ("belangrijkste") weet het ras, en dan vooral de Indo-Europese variant, zich te onderscheiden. Achtereenvolgens kunnen we verdeeld over slechts dertig regels
lezen:

Met zijn ruim 1000 millioen zielen, de helft der totale mensheid, is het tot heden het belangrijkste ras der aarde. {Kern-geografiedeel 2 1941:78);
Het valt op, dat de rassen niet aan de grenzen det werelddelen zijn gebonden. In het bijzonder is dit het geval met het Blanke Ras, het enige ras, dat alle werelddelen bewoont. (Kerngeografie deel 2 1941:79);
De Indo-Europeanen wonen merendeels in Europa en vormen de grootste en belangrijkste
afdeling van het Blanke Reis. {Kern-geografiedeel 2 1941:80)

Kwantiteit en verspreiding maken het ras belangrijk, de inwoners van Europa
zijn het allerbelangrijkste. Met nadruk wordt daar in de tekst op gewezen.
Hierdoor ontstaat een ellips met de informatie over andere rassen. Een
toelichting met een dergelijke positieve strekking is er alleen voor de vertegenwoordigers van blanke rassen. Zo ook bij de Semieten, die hier als een
onderafdeling van het blanke ras worden gepresenteerd. In een bijzin wordt
gesteld, overigens zonder achtetgrondinformatie, dat joden en Arabieren een
belangrijke rol in de wereldgeschiedenis hebben gespeeld (80). Argumenten
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voor de vooropplaatsing van het blanke ras kunnen zo nodig dus uit de
lopende tekst worden afgeleid.
Toch geldt niet voor elke vertegenwoordiger van het blanke ras
dezelfde kwalificatie. De volgorde waarin de variëteiten worden gepresenteerd, is ook nu gemotiveerd. De onderschriften zorgen er niet alleen voor dat
we ze in die volgorde bekijken, ze maken het aanbod ook hiërarchisch. Het is
niet zozeer het blanke ras, als wel een specifieke groep daarbinnen, die bovenaan staat. Die betekenis ontstaat duidelijk in Kern-geografie, maar eerst bezien
we de blanke rassen in Land- en volkenkunde.

Hg.

3.

MASCAG.-JI.

Bron: Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie 1938:6. 7 (Zie ook bijlage 2 |

Als foto's naast elkaar zijn afgedrukt, nodigen ze uit tot het maken van vergelijkingen. In Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie zijn de
zeventien foto's over vijf pagina's verspreid, waarbij elke pagina de bewoners
toont van een werelddeel of continent, respectievelijk van Europa, Azië,
Afrika, Australië en Amerika. De bijschriften staan apart onder de laatste foto
en vermelden de specifieke uiterlijke kenmerken. Ze wijzen daarbij op de
vergelijkingspunten. Bij de foto's van de blanke rassen gebeurt ook iets anders.
Daar sturen de onderschriften aan op een speciale betekenis van de onderlinge verhouding van de subrassen. Het commentaar èn de positie van de
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foto's ten opzichte van elkaar maakt dat de lezers een onderscheid zullen
maken tussen "echte" en "minder echte" vertegenwoordigers van het blanke
ras. Uitgangspunt is de eerste foto. Daarop staat een Noord-Duitser, een
vertegenwoordiger van het Noord-Europese ras. Dan volgen de portretten
van Beethoven, van Mascagni, van een Tiroler, een Sikh en een Weddah.
"Blond, blauwe ogen, smalle schedel, smal gezicht, slank" zijn de raciale
eigenschappen van de Noord-Duitser {Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie 1938:10). De keuze voor de Noord-Duitser als representant
van het blanke ras is binnen de toenmalige politieke context nogal wrang.
Wellicht waren de auteurs zich daar wel van bewust: in de uitgave van 1941 is
de foto vervangen door een portret van Nansen. In de beschrijvingen van elk
van de volgende kenmerken wordt verwezen naar de voorafgaande beschrijvingen. Graadmeter blijft de eerste afbeelding. De tweede variant zou een
donkerder huidskleur hebben en meer gedrongen zijn en hij heeft bovendien
een brede schedel en een breed gezicht. Het derde ras zou vervolgens qua
hoofdvorm overeenkomen met de eerste maar de gestalte is weer korter. Het
vijfde en zesde ras wijken het verst van nummer 1 af, hoewel bij 5 wel staat dat
het duidelijke trekken van het blanke ras heeft. Waar die nu precies uit
bestaan na de vier verschillende mogelijkheden die al beschreven zijn, is
echter onduidelijk. Inmiddels lijkt de eerste foto dan al uit zicht, alsof men
zich bij elke volgende foto ook verder verwijdert van dit startpunt. Steeds
wijzen de onderschriften verder terug, totdat het verschil met foto 5 en 6 al te
groot is geworden. Opvallend is de parallel die te trekken is met de plaatsing
in dit boek en de geografische afstand: van Noord-Duitsland af, verwijderen
de variaties zich steeds verder. En met die verwijdering gaat ook een temporele
afstand gepaard, hoewel die hier geen nadrukkelijke rol speelt: de Weddah
worden als bij traditie beschouwd als primitieve varianten, soms als resten van
het blanke ras. Barge (1938) schrijft aan hen, als variatie hierop, kinderlijke
eigenschappen toe (zie hoofdstuk 8). Geografische, temporele en culturele
varianten lijken zo binnen de letterlijke ruimte van het schoolboek betekenis
te krijgen. Zo bezien is de plaatsing gemotiveerd.
Deze ordening kunnen we in verband brengen met de sociale betekenis van de visuele ruimte in het Westen, die Kress en Van Leeuwen hebben
gereconstrueerd na analyse van uiteenlopende gedrukte beeldmaterialen
(1990; 1997). Zij laten zien dat die ruimte eigenlijk in vier richtingen of vlakken uiteen kan vallen, die elk hun eigen betekenis creëren: of iets links dan wel
rechts, bovenaan dan wel onderaan is geplaatst, geeft aan hoe de elementen
tot elkaar gezien moeten worden. In het onderstaande diagram hebben zij dit
principe weergegeven. Aan de hand daarvan kunnen ingesleten culturele
betekenissen blootgelegd worden, althans voor zover die zich voordoen in
culturen die het westerse alfabet hanteren.
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Voor de analyse van de opeenvolgende
foto's is hun hypothese over de links-rechtsplaatsing interessant, hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat omdat ik niet
zozeer een afzonderlijk beeld, maar een
opeenvolging van beelden als een eenheid
bekijk. Wat links staat, of als eerste wordt
genoemd, lijkt ook hier echter te refereren
aan het bekende, het blanke ras. De
volgende beelden zijn de afwijkingen en
staan daar steeds verder vanaf
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In Kern-geografiefunctioneren de posities van de foto's op eenzelfde manier als
in Land- en volkenkunde, maar in de onderschriften hebben de auteurs zich
meer vrijheid gegund en sommige zijn zeer manipulatief. Terwijl in Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie vier Europeanen vooraan
staan, is in Kern-geografie Europa met slechts één foto vertegenwoordigd. Dit
is tevens de eerste foto en net als in Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie is dit een Noord-Europeaan. De andere foto's tonen respectievelijk een "Abessiniër", een Brits-Indiër en een Maori. Zij zijn vertegenwoordigers van het blanke ras. Maar het kost moeite. Eigenlijk tonen zij niet zozeer
de variaties, maar brengen zij de eerste vertegenwoordiger duidelijker in
beeld. Die wordt prominent.

mr

Fig. -13. Hen vertegenwoordiger
win het Blanke Ras (NoordEuropeaan).
Bron: Kern geografie deel 2 1941:78

h'ig. -14. Abessmièr (Hamiet).
Ook een vertegenwoordjgei van
het Blanke Ras'
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De eerste twee foto's gaan vooraf aan de tekst. De laatste twee staan
onderaan. Niet alleen de onderschriften leggen hier deze volgorde voor de
kijker vast, ze spreken ook de verwachtingen van lezers aan over wat gewoon
en anders is. Die kwalificaties gelden niet alleen de lichamelijke uiterlijkheden, maar de totale verschijning van de afgebeelde personen, inclusief de
culturele eigenaardigheden.
De eerste twee foto's zijn naast elkaar afgedrukt. Ze tonen elk het
portret van een man, van wie hoofd, nek en schouders zichtbaar zijn en beide
heren kijken ongeveer in dezelfde richting. Een vergelijking tussen hen wordt
dus makkelijk gemaakt. De linkertoto zal eerst worden bekeken, daarna de
rechter en dat is volgens de onderschriften ook de bedoeling. Bij de eerste foto
is het onderschrift nog zakelijk en neutraal: "Een vertegenwoordiger van het
Blanke Ras." (fig. 43). Bij de tweede foto is duidelijk dat de lezers inderdaad
een vergelijking moeten maken; het onderschrift wijst met "ook" terug naar
de eerste foto. Het is niet zozeer dat hiermee wordt aangegeven dat leerlingen
noge.cn vertegenwoordiger van het blanke ras te zien krijgen. "Ook" betekent
meer, nu het vooropgeplaatst is (vergelijk bijvoorbeeld: de Abessiniër is ook
een vertegenwoordiger van het Blanke Ras.), wat versterkt wordt door de
cursivering en het uitroepteken achter de zin, hier de zin tussen haakjes. Dit
accent zorgt ervoor dat "ook" direct aanspraak maakt op het verwachtingspatroon van de lezers. Deze stijlkeuze voegt emoties toe en is te lezen als een
commentaar, een reactie van verbazing, over de rassenindeling die op dat
moment actueel is. Diezelfde verbazing wordt van de leerlingen verwacht: de
Abessiniër hoort eigenlijk toch niet tot het blanke ras. Waaraan de leerlingen
dat moeten afleiden, laat zich raden. Waarschijnlijk illustreert de man op de
tweede foto de variatie in huidskleur onder mensen van het blanke ras. Daarover gaat althans de lopende tekst. Een min of meer blanke huidskleur en
enigszins goivend haar zouden als kenmerkend gelden maar direct wordt
daarbij aangetekend dat het ras moeilijk te definiëren is. De twee foto's
zouden dit moeten illustreren. De lopende tekst stelt daarna de nuances van
huidskleur aan de orde, met verwijzing naar de atlas, waar met de kleur roze,
met arcering en met de kleur bruin die verschillen zijn aangegeven.
Het emotieve commentaar bij de tweede foto heeft effect op de betekenis van de eerste foto: een lichte huidskleur wordt tot norm en daar hoeft
men zich niet over te verbazen. De Noord-Europeaan geldt als de ware representant van het blanke ras. De man op de tweede foto symboliseert dan een
afwijking in kleur. De derde en vierde foto tonen andere variaties. Onderling
zijn ze wel inwisselbaar maar de plaats van de eerste loto ligt vast. In feite
tonen ook deze foto's niet zozeer de variaties maar de afwijkingen, en in die
zin voegen ze extra betekenis toe aan de eerste loto. Is de lezer bij het
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aanschouwen van de tweede foto nog gebonden aan lichamelijke aspecten,
met deze foto's gaan de ondetschriften een stap vender door informatie van
culturele aard toe te voegen. De weg is vrijgemaakt om ras een culturele
connotatie te geven. De kenmerken geven het verschil aan en zo straalt die
betekenis ook af op de eerste foto.
Toch maken de onderschriften wel steeds aannemelijk dat de mannen tot het blanke ras behoren. Allereerst worden de lezers bij de derde foto
gewezen op een verschil in hoofddeksel bij
Hindoes en moslims. Waar het verschil uit
bestaat, wordt niet toegelicht. De foto laat een
Hindoe zien. Ook hij behoort tot het blanke ras,
op grond van een Europese gelaatsvorm, een
criterium dat nog niet eerder genoemd is. Die
zou nu herkenbaar kunnen zijn omdat zijn
gezicht, anders dan dat van de andere mannen,
naar voren - en face - is gedraaid. Evenals bij de
voorgaande foto maakt het ondetschrift op een
Fig. 4 5 . B r i t s - I n d i ë r .
indirecte manier een distantie kenbaar van een
:t hoofddeksel, de , . t u l b a n d " ,
ij, dat het een I s l a m i e t , geen
bestaande classificering:
ist i s . L e t o p de „ E u r o p e s e "
Europees is tussen aan•zomi van het gelaat.
halingstekens geplaatst,
Bron: Kerngeografie ded 2 1941:80
alsof dit predikaat eigenlijk niet past. Aan de afwijking van cultuur wordt een
geografische afwijking toegevoegd.
t~l -

tt

De vierde foto en vooral het onderschrift zijn gecompliceerd, maar interessant. Niet alleen omdat het
onderschrift expliciet het uitetlijk van de Maori
becommentarieert, maar ook door de vertogen die het
oproept ovet ras, klasse, cultuut, tijd en Europese
overheersing van Maori's. Het commentaat heeft
allereerst betrekking op het uiterlijk, dat wil zeggen op
een cultureel gebruik van een Maori. De tatoeage en
de oorversiering worden bekritiseerd: de tatoeage is
vreemd en de oorversiering overdadig; het is een
Maori van de oude stempel. Deze gebruiken weggedacht, zou een vertegenwoordiger van het blanke ras
aanschouwd kunnen worden. Toch volgt daarop

Fig. 4«.
üen Maori van de oude stempel.
Denkt men de tatoeage en de iet
wat overdadige oorversiering
weg, dan zou het de „ k o p " van
een beiaarden, Nederlandsen
visser kunnen 2ijn.
Bron: Kerngeografie deel 2 1941:80
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direct een correctie. De "kop" illustreert namelijk niet zomaar het blanke ras,
maar een visser, een bejaarde Nederlandse visser.' Het blanke ras kent dus
differentiaties, ook binnen de eerste groep van Noord-Europeanen. Een visser
is weliswaar een beroepsgroep, maar het onderscheid doet wel denken aan de
mogelijkheid dat ras ook naar klasse of stand kan worden geduid, alsof de
zuiverste vertegenwoordiger, althans van het blanke ras, te vinden is bij de
bovenlaag. Toch gelden de tatoeages van de Maori feitelijk als teken van
aanzien en passen vrouwen dit gebruik ook toe. Waarschijnlijk is de man op
de foto dan ook een man van stand. Deze betekenis komt echter niet aan de
orde.
Het onderschrift is vooral beladen door de aanduiding van de man als
"Een Maori van de oude stempel" en door de keuze van "kop" (ook in het
onderschrift tussen aanhalingstekens) in plaats van hoofd. "Oude" suggereert
het bestaan van een ander beeld, van een "moderne Maori". Van die Maori
wordt hier geen concreet beeld gegeven. In ieder geval past de afgebeelde
persoon - hij is bejaard - niet in het moderne tijdsbeeld. Naar welk vertogen
verwijst het onderschrift? Of, welke geschiedenissen zijn in deze foto gebundeld? Een antwoord op die vragen ligt in de historie van de wetenschappers en
kolonisten in Nieuw Zeeland. Een deel van die historie wordt ontsluierd met
de afbeeldingen van Maori's in Land- en volkenkunde, in het hoofdstuk over
Australië. Hier is het contrast tussen oud en nieuw wel zichtbaar.

OUDERWETSE

MAORI.

Getatoueerde Maori-koppen werden in
de 19de eeuw wrel naar Europa verkocht.
: Land-en volkenkunde deel 1 1937:22

MODERNE

uit
6it

PI

de beschaafde stand,
minister geworden is.
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De twee mannen tonen twee uitetsten: de man op de linkerfoto is een
"ouderwetse" Maori, de andere man een "moderne". Ook in de vormgeving
komt die betekenis tot uitdrukking; terwijl de grenzen van de linkerfoto
nauwelijks bestaan, maar uitwaaieren over de bladzijde, is de rechterfoto in
een ovaal geknipt en ingelijst. Die lijst komt overeen met de uitstraling van de
persoon: het lijkt er veel op dat hij zich vrijwillig heeft laten portretteren, met
het doel de foto later in te lijsten en te plaatsen in huiselijke kring of werkomgeving, als teken van een succesvol leven. Dit in tegenstelling tot de andere
twee mannen, de ouderwetse Maori en de Maori van de oude stempel. Uit
hun schuin, neerwaarts gerichte blik is althans die bereidheid niet af te lezen.
Zij bestaan als representanten van een voorbijgaand leven. Deze interpretatie
kan te voorbarig zijn omdat, zoals Binney (1992) laat zien, van Maori's ook
andere portretten bestaan, gemaakt in eigen opdracht. In haar analyse van
oude Maori-portretten brengt Binney een andere traditie naar voren, namelijk die waarin een "old-time" Maori geplaatst is naast een Maori die aanpassing aan een veranderde omgeving verbeeldt. Dat lijkt ook hier het geval te
zijn. De foto's tonen dus niet zozeer de archetypen. Ze zijn niet meer of niet
altijd tijdloos. In de aanduidingen van de afbeeldingen als "oud" of "modern"
openbaart zich ook een verhaal, waarin die predikaten betekenis hebben
gekregen. Een narratieve dimensie wordt toegevoegd. We kijken naar de foto's
en naar hun verhaal.
De foto van de "ouderwetse" Maori toont meer dan de Maori "van de
oude stempel". Hij draagt een geweven mantel met veren en heeft in zijn hand
een plat voorwerp, dat aan een wapen doet denken. "Anderen" worden vaker
in oorlogstenu, dan wel als jager uitgebeeld, zoals een aantal foto's in dit
ïoofdstuk ook toont, bijvoorbeeld het traditionele beeld van de indiaan met
romahawk. Of de foto van de Maori nu ook deze troop uitdrukt, weet ik niet:
ie Maori als krijger is wel een bekende verbeelding van Maori's (zie Meijl
1990). Aan de ene kant functioneerde dit beeld in de mythen en verhalen van
Maori's zelf, aan de andere kant werd dit beeld door de kolonisten sterk
uitvergroot. Volgens Meijl moet ook deze beeldvorming beschouwd worden
in het licht van machtsvraagstukken. De Pakeha hadden er politiek belang bij
de Maori's als een krijgszuchtig en wreed volk af te schilderen. Het maakte
deel uit van de kolonisatiepolitiek. Dit verhaal, deze geschiedenis, vult de
ruimte tussen de foto's en verbindt ze met elkaar. Dat verklaart de verandering
van de "ouderwetse" naar de "moderne" Maori. Het is de geschiedenis van de
Maori's voor en na de komst van Europeanen, aldus kort beschreven in de
lopende tekst:
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De oorspronkelijke bevolking bestond nit de bruine Maori's, verwant met de Polynesien. Er
zijn van hen nog 70 000 over. Hun ontwikkeling stond veel hoger dan die van de Australische Negers, al kwam er vroeger, evenals in het overige Oceanié', veel kannibalisme voor. De
achteruitgang van het aantal inboorlingen is thans tot staan gekomen; ze leven, evenals de
Engelse kolonisten, van veeteelt en landbouw. (Lain/- en volkenkunde deel 2 1937:21,22)

Deze beschrijving laat nog wel een aantal vragen open (hoe komt het dat het
aantal Maori's afnam en wanneer was 'Vroeger" precies?), l o c h valt eruit op te
maken dat de Engelse tussenkomst de overgang bracht van een lagere ontwikkeling naar aanpassing aan de levensstijl van Engelsen, wat hun redding lijkt
te betekenen. De afname van hun aantal lijkt althans daardoor tot staan
gebracht te zijn.1' Ik ga hier niet meer in op de voorstelling van de Europeanen
als redders en lichtend voorbeeld. Wat wel opvalt is dat hier de geschiedenis,
inclusief de oorlogen tussen Maori's en Engelsen, wordt ontkend, evenals het
feit dat de landbouw ook door Maori's al werd bedreven. Het vertoog over
ondergang of opleving na contact met een hoger ras, wordt hier zonder meer
geprojecteerd op de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De ontwikkeling die
de lopende tekst heeft geschetst, daarvan zien we het begin en eindpunt gerepresenteerd in de foro's. De Engelse "interventie" ligt daartussen en heeft de
beweging van links naar rechts in gang gezet. Zien we de foto's als fragmenten
uit een verhaal, dan lijkt het of de links-rechts-plaatsing de chronologie vastlegt: links komt eerst en staat voor het oude, rechts komt later en staat voor
het nieuwe. Gegeven en nieuw, zoals Kress en Van Leeuwen de verhouding
tussen links en rechts definiëren, hebben hier dus een expliciete tijdsdimensie
gekregen. In feite lijkt deze chronologie meer op die van de porrretten van
musea voor natuurlijke historie. De mannen staan bovendien naar rechts
gedraaid en kijken mee, in de richting van de toekomst. De jongere man, de
representant van de nieuwe tijd, blikt wat verder weg. Wisselen we de foto's
van plaats, of alleen de kijkrichting, dan wordt dit narratieve effect veel
minder sterk.
Resteert nog het verhaal dat gecomprimeerd is in "kop", waarmee
zowel in Kern-geografie als hierboven de "ouderwetse" Maori's aangeduid
worden, dan wel die "van de oude stempel". In het onderschrift bij de foto
hierboven vinden we een fragment van de verklaring hiervoor, een gruwelijke
verklaring: Maori's werden onthoofd door Europeanen, en voor hun hoofd
vingen zij geld. "Kop" bestaat in die zin dus alleen binnen de ruimte van het
perspectief van die Europeanen, alleen binnen hun focalisatie bestaat deze
pejoratieve aanduiding. "Kop" weerspiegelt de ontmenselijking. Met andere
woorden: een Maori had dan slechts betekenis vanwege zijn hoofd (met tatoeages). Diens hoofd was niet een deel van hem als mens, maar werd gezien als
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een zelfstandig te bestückten object, een exotisch object. Opvallend is bovendien de ongtammaticaliteit in de eerste zin van het bijschrift, onder de foto
van de "ouderwetse Maori": "Getatoueerde Maori-koppen werden in de 19de
eeuw wel naar Europa verkocht". Zo gesteld, veronderstelt "verkopen" eigenlijk een meewerkend voorwerp. "Naar" wijst daarentegen op een verplaatsing.
Noch de kopers, noch de leveranciers worden genoemd. Deze ongrammaticaliteit werkt verhullend, maar kan per ongeluk onopgemerkt gebleven zijn.
Toch komt deze verspreking in de druk uit 1929 ook voor. In deze oudere
editie wordt iets meer informatie gegeven. Het onderschrift is aldaar aangevuld met de mededeling dat er voor de "koppen" zelfs slaven werden gedood
(Land- en volkenkunde deel 2 1929:25). We blijven echter wel in het ongewisse over de kopers van de slaven, over de slavernij en over de toekomst van
de getatoëerde slaven. Dat zij ook gewilde museale objecten weiden, staat er
niet.
We keren terug naar de foto van de Maori in Kern-geografie. Deze
ontbeert de historische toelichting van Land- en volkenkunde, hoewel die
bescheiden was. Als de lezers moeten volstaan met het onderschrift dan vallen
de adjectieven "oude" en "bejaarde" en de aanduiding van zijn hoofd als "kop"
misschien samen in deze interpretatie: de man bestaat als relikwie ("kop") van
:en voorbijgaande levensstijl. Op die manier komen dimensies van tijd,
cultuur, en klasse (visser) in dit beeld samen. Al die betekenissen horen bij het
vertoog over het blanke ras en maken duidelijk wie tot de "eigenlijke" vertegenwoordigers zullen behoren. Alleen de eerste foto had geen toelichting
nodig. De andere drie wel. Zij illustreren de afwijkingen van de norm, zichtbaar op de eerste foto. Daarop is de moderne tijd te zien, een blanke man. Hij
is geen islamiet of Hindoe. De foto's maken die norm nu expliciet.
Ik wil hieronder de lijn doortrekken naar de andere de foto's in Kerngeografie en de "ruimte" tussen de foto's invullen. De onderschriften bij de
foto's van de blanke rassen attenderen de lezers behalve op lichamelijke, ook
:>p andere kenmerken. Naarmate meer portretten van rassen worden gepreenteerd, lijken de onderschriften zich verder van dit uitgangspunt te verwijderen. Gaandeweg wordt andersoortige informatie toegevoegd en
permitteren de commentaren zich een grotere stilistische vrijheid. Wees de
laatste foto, van de Maori, ons op een relatie met het kolonisatie-vertoog van
Nieuw-Zeeland, vergelijkbare relaties zijn verwerkt in de foto's die volgen.
Zoals ik hieronder verder zal uitwerken, kunnen die ook beschouwd worden
ils illustraties van aanpassing aan, versus achterblijven bij een Europees
beschavingsideaal en representeren ze zo stadia in tijd en evolutie, dat wil
zeggen een overgang van een oude naar een moderne tijd, tot stand gebracht
door Europese tussenkomst. De foto's dragen op die manier niet alleen een
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Europese culturele ideologie uit, ze zijn ook te lezen als tekens en resultaten
van Europese overheersing. We maken door de foto's kennis met fragmenten
uit het toenmalige proces van kolonisatie. De eerste concrete getuige daarvan
is de foto van de Chinese "koelie" (fig. 48). Een "koelie" is een loonslaaf, die
vernederend werk verrichtte. De term duidt op zijn positie binnen een Europese, koloniale context. Waaraan deze positie is af te lezen, is onduidelijk. In
de volgende afbeelding (fig. 49) voeren culturele kenmerken de boventoon.
De "tomahawk" en de kleding van deze "Noordamerikaanse Zwartvoet-Indiaan" beantwoorden volledig aan de westerse stereotype van indianen, die ook
nu nog populair zijn. Zo fotografeerden Europeanen hen (en zo spelen kinderen "indiaantje"). O p wiens verzoek deze foto is genomen, blijft in het
midden, hoewel het onderschrift suggereert dat de man uit eigen beweging
zich speciaal voor de foto heeft gekleed. Zijn kledij laat de auteur niet onbecommentarieerd, getuige de cynische ondertoon van het onderschrift: "In vol
ornaat (let op de 'tomahawk') poseert deze 'Roodhuid' voor den fotograaf."
Ook hier roepen de aanhalingstekens verwarring op. Het is alsof de auteur
twijfelt aan de juiste aanduiding, maar de (oudere) termen ook weer niet helemaal wil afschrijven. Toch is in de tijd dat dit boek uitkomt, de term "roodhuid" allang niet meer algemeen. De term krijgt juist door de
aanhalingstekens een spottende bijklank.
Net als bij de foto's van twee Maori's in Land- en volkenkunde worden
we in een vertoog van verandering gedwongen, doordat foto's van vertegenwoordigers van eenzelfde ras naast elkaar worden geplaatst, terwijl de "narratieve" dimensies impliciet blijven. Toch heeft dit wel een speciaal effect: een
expliciete toelichting is niet meer nodig omdat het vertoog bekend wordt
geacht. Willen we als lezers de punten van vergelijking helder krijgen dan
moeten we die interdiscursieve relaties reconstrueren.
In Kern-geografie staan drie afbeeldingen van "het zwarte ras" en ook
hier voegt de plaatsing betekenis toe aan de foto's. De eerste twee foto's zijn
naast elkaar geplaatst: links de foto van een "'geciviliseerde' Neger'" en rechts
de foto van een "Negertype".
Evenals de twee foto's van de Maori's drukken deze foto's het contrast
uit tussen verandering en stilstand. De lopende tekst vertelt alleen iets over de
eerste foto: hij is een man van de West-Indische eilanden (86). Volgens het
onderschrift is hij een schoenpoetser - dat demonstreert de man ook - en is hij
een afstammeling van Amerikaanse "Negerslaven". Dat laatste zouden we dan
misschien moeten afleiden uit zijn kleding of uit het feit dat hij schoenpoetser
is, een van de stereotypen van zwarten binnen en buiten de Verenigde Staten.
Deze stereotype was bijvoorbeeld terug te vinden op de deksels van blikjes
schoenpoets (zie Nederveen Pieterse 1990:200). Bij de rechterfoto ontbreekt
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Fig. 50.
,,Geciviliseerde" Neger
als schoenpoetser aan het
werk. Een der afstammelingen van Amerikaanse
iNegerslaven. Let weer op
de raskenmerken.

Fig. 51. Negertype.
Let op de huidversiering (littekens,
die expres aangebracht werden ).
Welk raskenmerk komt hier dooi
de „mode" met tot zijn recht?
Bron: Kcrngcografic deel 2 1941: 84

een achtergrond of een gebiedsaanduiding. Het onderschrift attendeert de
lezers op een cultureel gebruik, aangeduid als "mode". Bij beide foto's worden
de lezers gemaand op de raskenmerken te letten, maar dat gebeurt pas in de
laatste zin. Eerst gaat de aandacht naar andere aspecten, hoewel bij de tweede
foto ook dan het lichaam zelf centraal staat. Het is alsof de laatste zin de lezers
weer terug wil brengen bij de opdracht van het hoofdstuk, namelijk om de
diverse rassen lichamelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Alsof het
onderschrift erkent dat een juist beeld wordt verstoord, doordat nu andere
dan zuiver raciale aspecten zichtbaar zijn. De tweede man leidt de toeschouwer dan nog het minste af. Hij functioneert daardoor - en als a-historisch en
niet gelokaliseerd persoon - eerder als archetype van "dè Negers". De rest zijn
toevoegingen, die uiteindelijk het zicht op zijn "wezen" vertroebelen. In dat
"wezen" komt hij overeen met de man aan zijn linkerzijde. Zij verschillen
door hun houding.
Zoals bij de foto's van de Maori's "een ouderwetse Maori" en "een
moderne Maori uit de beschaafde stand" naast elkaar worden geplaatst, functioneert hier "geciviliseerd" als tegenhanger van "Negertype". De links-rechtsplaatsing die ik hiervoor tet sprake bracht, voegt nu echter geen chronologie
toe. Hooguit kunnen we deze plaatsing verklaren door links te zien als
"bekend" en rechts als "onbekend", maar daarvoor zijn verder nauwelijks
aanwijzingen in de teksten. Terwijl de foto's van de Maori's te beschouwen
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zijn als een verslag van een proces dat nog gaande is, duiden nu noch fig. 50,
noch fig. 51 een reële toekomstmogelijkheid aan. De eerste staat voor het
resultaat van een verandering die in het verleden plaatsvond, de tweede is tijdloos. Ik wil ook hier even stilstaan bij de mogelijke betekenissen van de aanhalingstekens.
De aanhalingstekens in de onderschriften die de woorden "geciviliseerd" en "mode" omgeven, weerhouden lezers ervan deze personen te waarderen of aan hen positieve identificaties te ontlenen. O m aan te sluiten bij de
betekenis van tijd in de tweede foto: deze foto representeert, zoals ik hierboven stelde, tijdloosheid. Die tijdloosheid nu wordt gesuggereerd door de
aanhalingstekens bij mode. De tekens heffen zo gedeeltelijk de tegenspraak
op die het gebruik van het woord mode in dit verband zou kunnen oproepen.
Verandering en tijd zijn inherent aan mode. Van die betekenis wordt "mode"
nu ontdaan met de aanhalingstekens. In het verlengde daarvan kunnen we de
aanhalingstekens ook interpreteren als een betekening van de uitsluiting van
de representatie uit een dominant vertoog: "mode" en "negertype" behoren
niet in eenzelfde vertoog en leveren een oneigenlijke combinatie van twee
registers op. Mode behoort tot het vertoog van het schoolboek, maar er
gelden restricties voor de toepassing ervan. Aan de andere kant kan de distantie ook worden opgevat als onmacht, namelijk om "het andere" te plaatsen
binnen een "eigen" vertoog.
De aanhalingstekens rond "geciviliseerd" kunnen terughoudendheid
van de auteur inhouden, maar ze kunnen ook aansluiten op een wending in
het antropologische vertoog over culturen, waarin de tweedeling tussen civilisatie en primitiviteit steeds problematischer wordt. Deze begtippen staan
vaker tussen aanhalingstekens. Een discussie hierover wordt in het schoolboek niet aangehaald, zodat de weg vrij is om geciviliseerd direct op te vatten
als het kenmerk van de gefotografeerde man. De kleding, zijn beroep als
schoenpoetser of zijn positie als nazaat van Afrikaanse slaven in Amerika,
zouden het etiket van civilisatie dan moeten rechtvaardigen en op die gronden
onderscheidt hij zich van het "negertype". Tegelijkertijd wordt dit etiket
losgeweekt. Misschien omdat al deze aanwijzingen op zich de term civilisatie
onvoldoende rechtvaardigen, misschien omdat de term nooit zou kunnen
terugverwijzen naar hetgeen de foto voorstelt: een vertegenwoordiger van
"het zwarte ras". In dat licht krijgen "geciviliseerd" en "mode", juist door de
aanhalingstekens, een extra cynische bijklank. 8
Die toon treft ook het onderschrift van de laatste foto, van de Australiers, de laatste illustratie van "het zwarte ras" (fig. 52). Het cynisme zit vooral
in de stijl van de laatste zin "en maakt zich nog weinig zorgen over zijn
kleding". Deze vaststelling is niet alleen essentialistisch, maar ook karikatu-
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raal, omdat een persoonlijke beleving als zich zorgen maken om iets, hier
opgevoerd wordt als een wezenskenmerk van Australiërs. De toevoeging van
"nog" maakt de afstand groter: de overgang naar een samenleving die kleding
gebruikt is onafwendbaar, maar vooralsnog is dit proces niet aan de orde. In
tegenstelling tot de andere foto's in dit hoofdstuk, staan op deze foto naakte
mensen. Geplaatst in een schoolboek voor aardrijkskunde heeft dit ook een
denigrerende betekenis, zeker als we in ogenschouw nemen dat (ook) rond de
jaren veertig afbeeldingen van naakten niet gewoon waren. Is deze foto de
censuur gepasseerd omdat het een foto van Australiërs is?
De foto onderscheidt zich ook doordat een omgeving is opgenomen. 9
Die wekt de indruk van een ongerepte natuur en is in die zin conform het
beeld dat men van de Australiërs wil schetsen. De opstelling van de personen
is wel gekunsteld. Een man staat vooraan, is geheel zichtbaar en schuin achter
hem staan twee kinderen. Zij tonen zich bewust van de camera en blijven op
afstand. Het tafereel, een jachttafereel, is waarschijnlijk in scène gezet: de
jacht vormde een geliefd decor voor afbeeldingen van zogenaamde natuurvolken, als representatie van oorspronkelijkheid. 10
Ongereptheid en natuur zijn ook de betekenissen die in de lopende
tekst aan Australiërs worden gehecht. Australiërs zouden behoren tot de
meest "primitieve" mensen. Opvallend zouden volgens het onderschrift een
"vaak overvloedige haardos" en "sterke baardgroei" zijn. Alle eigenschappen
die worden toegeschreven, in zowel het onderschrift als de foto en de tekst,
komen samen in "primitiviteit". Deze samenvoeging komt voor rekening van
de lezers: de tekst geeft geen causale verbanden aan, maar plaatst alle sequenties als nevenschikkingen naast elkaar.
Het tijdsaspect dat met "primitiviteit" verbonden is, weerspiegelt ook
de bepaling "oud" bij Australiërs. Deze bepaling levert een andere connotatie
dan de Maori "van de oude stempel" in fig. 46, een karakterisering die de
overgang naar modernisering al in zich draagt. Bij de term Oud-Austrahër is
dat niet het geval. Deze term roept een betekenis van oorspronkelijkheid op
en tevens van vergankelijkheid en ondergang. Overigens, zij werden nog met
zo veel jaren eerder als Nieuw-Hollanders aangeduid. In deze term lijkt hun
toekomst nog niet negatief.
Plaatsen we de laatste foto weer terug in de rij foto's die Kern-geografie
aan ons voorlegt, dan blijkt deze in betekenis uiteindelijk het verst verwijderd
van fig. 43 en van de drie daarop volgende, de afbeeldingen van het "blanke
ras". Cultuur die impliciet aan dit ras en aan de andere rassen wordt toegekend, wordt aan de figuren op de laatste drie foto's onthouden. Zo wordt bij
het blanke ras als kenmerk gegeven dat het haar "van nature" enigszins
golvend is (78). Dit kenmerk geeft tevens aan dat die oorspronkelijke eigen-
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schap kan worden veranderd. De afstand met de laatste en voorlaatste
mannen in fig. 51 en 52, lijkt bovendien nog groter doordat bij hun foto in
tegenstelling tot fig. 48, 49 en 50 westerse tussenkomst herkenbaar is. De
eerste figuren zijn ver van een natuurstaat verwijderd. Die verwijdering wordt
met name door de onderschriften vastgelegd. Zo krijgt kleding door de
onderschriften een speciale betekenis in het ontwikkelingsparadigma dat met
de foto's wordt vastgelegd. Kern-geografie geeft hiermee geen nieuwe visies
weer. Kleding krijgt in bijvoorbeeld Land- en volkenkunde dezelfde betekenis,
dat wil zeggen voorzover de tekst betrekking heeft op vertegenwoordigers van
het zogenaamde zwarte ras. Kleding functioneert als metafoor van ontwikkeling, als ontheffing uit een natuurstaat, een verandering die dankzij "blanke"
tussenkomst ingezet wordt. 11 Een treffende illustratie hiervan is de verbeelding van Herero en "Bosjesmannen" in Zuid-Afrika, waarbij de volgende
tekst is gevoegd:

Herero en Bosjesmannen die het verschil in ras tussen Negers en Bosjesmannen wel zeer
duidelijk tonen. Allen bezitten zij de voor hun ras normale grootte. Zij behoren tot het
personeel van een zendingsposr; daaraan danken zij hun welverzorgde uiterlijk. De 'wilde"
Bosjesmannen lopen zo goed als zonder kleding. {Land- en volkenkunde'deel 2 1937:62)

Aanduidingen als "een lelijk soort mensen", "horden" of "'tamme' Bosjesmannen" die in de omringende tekst voorkomen, laat ik hier verder met rust.12
De afsluiting van het hoofdstuk in Kern-geografie is heel opmerkelijk
en ondersteunt de dichotomie van "blank" en "zwart". Nadat een overzicht is
gegeven van alle rassen en alleen bij het blanke ras extra informatie is toegevoegd, maakt de laatste alinea van dit hoofdstuk een abrupte overgang naar
het ontwikkelingspeil van mensen. De impliciet racistische dimensie van de
extra informatie bij het blanke ras en van de rangschikking wordt nu definitief
vastgelegd. Ontwikkeling en ras worden als onlosmakelijke eenheden met
elkaar verbonden. Ook de stok die de Australiër in zijn hand heeft, wordt nu
verklaard:
Bovenstaande tasindelingen houden verband met verschillen in lichaamsbouw. Men kan de
mensheid ook indelen naar het ontwikkelingspeil

Dit manifesteert zich o.a. in de wijze,

waarop de verschillende bestaansmiddelen uitgeoefend worden. Terwijl op onze cultuurhoogredemototploegdebodem diep omwoelt, vergenoegen vele negerstammen er zich mede
de grond met een daarroe geschikt gemaakte stok of "hak" oppervlakkig om te werken, de
z.g. bakbouw*. Op dit verschil in cultuurhoogte berust het onderscheid in natuur- en
cultuurvolken [...] {Kern-geografie deel 2 1941:87)"
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Bovendien worden de lezers met dit citaat in een comfortabele positie
geplaatst, tenminste als zij blank zijn. Die lezers worden hier aangesproken en
mogen zich erin verheugen deel uit te maken van de cultuurstaat. Ook hier
treffen we de lexicale keuzes in de beschrijvingen van mensen die niet tot het
blanke ras gerekend worden. Het woord "vergenoegen" klinkt cynisch: "zij"
mogen tevreden zijn met hun werkwijze, "wij" kennen andere middelen.

Familieportretten
Tot nu toe maakten we voornamelijk kennis met portretten van individuen.
Een aantal foto's uit een recentere druk van Kern-geografie heeft een heel ander
karakter. Het zijn familieportretten. Voor een deel hebben die de oude foto's
vervangen. Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de foto's uit de jaren dertig en
begin jaren veertig analyseer ik de betekenis van deze nieuwe benadering. De
betekenis van de drie familieportretten is echter, als we letten op de effecten
van distantie, niet wezenlijk anders.
De families zijn afgebeeld in huiselijke kring, die niet zozeer door hun
blik, een interne focalisator, de aandacht vragen voor zichzelf maar voor een
activiteit, een object in de foto. Ze zijn onderdeel van het tafereel. Dat tafereel
nu veroorzaakt extra betekenis, althans daar wijzen de onderschriften op. De
drie familiefoto's staan hieronder.

Fig. 61. Koreaanse kinderen zien toe, terwijl hun moeder het wasgoed "mangelt"
door er met een paar stokjes op te slaan.
Bron: Kemgeografie deel 2, 1961:78
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Fig. 62. Een modern Indiaans gezin, waaraan men de raskenmerken nog goed
kan onderscheiden
Bron: Kern-coyr.iiic deel 2, 1961: 80

Fig. 63. Ook de Neger gaat niet zijn rijd mee: hier zien wij een omwikkelde Nege
familie, waaraan de raskenmerken duidelijk opgemerkt kunnen worden.
: Kcrngeografie deel 2, 1961:82
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Met name de twee laatste foto's passen qua betekenis bij elkaar. De onderschriften karakteriseren de figuren op de foto als "modern" of "ontwikkeld",
of als mensen die "meegaan met hun tijd". Deze aanduidingen impliceren een
tijdsdimensie, alsof de foto's in de eerste plaats moeten worden gezien als een
verbeelding van een geschiedenis: het ras dat zij vertegenwoordigen heeft een
ontwikkeling doorgemaakt. De termen "modern" en "ontwikkeld" worden
zichtbaar voor de leerlingen. Aannemelijk worden die predikaten als we letten
op het tafereel: een gezin zit aan tafel te eten; vader leest de krant, moeder met
kind op schoot leest van een afstand mee. Het zijn taferelen die bekend voorkomen en die een Europese en westerse levensstijl typeren. Hun - vermeende?
- acculturatie aan deze levensstijl staat centraal op de foto. De gezinnen vertegenwoordigen niet zichzelf, maar een culturele variant of een culturele
gewoonte, waarvan gesteld wordt dat zij die "eigenlijk" niet kenden. We zien
een eindresultaat. Het onderschrift heeft daarom een vervreemdende uitwerking. Mocht de kijker zonder onderschrift gewoon een familie waarnemen in
een situatie die hem of haar wel vertrouwd voorkomt, dan ontneemt het
onderschrift die mogelijkheid nu meteen. Wel leren leerlingen waaraan men
moderne en ontwikkelde mensen kan herkennen (lezen geldt als graadmeter
voor ontwikkeling), terwijl deze karakterisering tevens beelden voor de geest
roept van "ras-genoten", voor wie "modern" en "ontwikkeld" niet gelden. O p
die sociale cognities lijken de onderschriften in te spelen en vanuit dat
gezichtspunt was het waarschijnlijk interessant om deze families nader te definiëren. De combinatie wordt bijzonder gemaakt. Toch, daarna worden leerlingen ertoe aangespoord vooral te letten op de raskenmerken. De betekenis
van "nog" in het laatste onderschrift is moeilijk vast te stellen: "nog" suggereert dat de moderne levensstijl hun "raciale" kenmerken onduidelijker zou
kunnen maken.
Tenslotte komen naast deze foto's ook de portretten voor die we
kennen uit de oudere boeken. Zo ook de foto's die direct alle aandacht opeisen voor "het andere". Kinderen, misschien wel leeftijdgenoten van de leetlingen, zijn object van studie. En face, of en profil genomen, de raskenmerken
moeten de leerlingen afleiden. Hiervoor wordt exclusieve aandacht van de
leerlingen verwacht. Verontrustend is dat de foto's ook in de jaren zestig nog
gewoon worden afgedrukt. Voorlopig is er daarom nog geen aanleiding te
veronderstellen dat aardrijkskundeboeken na 1945, in de verbeelding van
rassen, een belangrijke verandering laten zien.
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7.4 Conclusie
Als de fysisch-antropoloog Bijlmer in de jaren dertig op expeditie gaat naar
Nieuw-Guinea en hij "dwergpapoea's" wil fotograferen, verwoordt hij de
ongelijkheid die hij ervaart tussen hemzelf, als fotograaf, en de mensen die hij
wil fotograferen.
Onze kunsten met de magneet, het brandglas en een japans speelgoedautomobieltje wekken
stomme verbazing; daarna alras uitbundige vreugde. Mijn oude foto's der Tapiro's, waarin ze
huns gelijken herkennen, dwingen als altijd de grootste eerbied af. En in dit geval ook wel
een ietwat drukkend gevoel van overmacht. Want dit wonder betreft hen persoonlijk. Daar
staan ze. zij zélf, althans iets van hen, al begrijpen ze niet wat en dat bevindt zicli in ónze
macht. Dat is voor een natuurmens altijd heel erg. Het blijft bij dit volkje, in tegenstelling
met wat we bij de Tapiro's gewend waren, heel moeilijk om iemand voor de lens te krijgen.
Ze voelen zich blijkbaar niet graag "genomen"! (Bijlmer ca. 1950:140)

Bijlmer geeft in de laatste zin precies weer welke ongelijkwaardigheid de
antropologische fotografie weerspiegelt. In de analyse van de foto's in Kerngeografieen Land- en volkenkunde vormde deze ontstaansgeschiedenis de basis
van de analyse, met die kanttekening dat iedereen die gefotografeerd wordt,
eigenlijk kwetsbaar is zolang die persoon geen zeggenschap heeft over het
gebruik ervan. In de schoolboeken zijn afdrukken van foto's terechtgekomen
en die krijgen opnieuw betekenis, aangestuurd door de onderschriften of de
rangschikking.
Uitgangspunt van de analyse was dat in de foto's van rassen en in de
onderschriften vele betekenissen samenkomen, die er samen toe leiden dat
het blanke ras de meeste waardering oogst. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de foto's te kijken, heb ik deze betekenissen onder elkaar gezet en
werd de analyse enigszins systematisch. Die invalshoeken representeren indirect ook fasen uit de geschiedenis van de foto's. Allereerst bekeek ik de foto's
afzonderlijk en lette ik op de houding en de blik van de geportretteerden
(meestal mannen). Vervolgens analyseerde ik de rangschikking, daarna de
relaties tussen de onderschriften en de foto's en die weet in relatie tot elkaar.
De foto's van rassen in schoolboeken komen naar inhoud en rangschikking overeen. Overeenkomstig is ook de positie die het blanke ras krijgt
waardoor de presentatie canoniek wordt. De vertegenwoordigers van het
blanke ras betonen zich minder ongemakkelijk met de foto. Ze kijken niet
recht en afwachtend in de camera en uit hun houding spreekt een zekere trots.
Onder hen bevinden zich ook mannen van naam. De overige foto's daarentegen tonen emblemen, geen individuen. In de rangschikking onderscheiden

Hoofdstuk 7 De foto

263

de blanke vertegenwoordigers zich ook: zij staan vooraan. Deze plaats valt te
verdedigen, omdat, volgens de schoolboeken zelf, dit ras het grootste deel van
wereldbevolking vertegenwoordigt. De onderschriften wijzen echter ook op
andere rechtvaardigingen.
Deze vooropplaatsing symboliseert een norm. Door naar de andere
foto's te kijken en de onderschriften te lezen, wordt steeds duidelijker wat die
norm inhoudt. Impliciet voegen de andere foto's daar dus betekenis aan toe.
Onder de vertegenwoordigers van het blanke ras vormt bovendien de eerste
persoon de ware exponent, het referentiepunt. De andere rassen zijn steeds
verder van dit punt verwijderd. In die zin representeert de ruimte deze raciale
afstand ook; de rassen zijn niet zomaar inwisselbaar, maar symboliseren ook
de afwijking van de norm. Hoe groter de afwijking, des te verder is de positie
in de rangschikking. Met deze structuur lijken de schoolboeken een oude
traditie voort te zetten. Daarbij hoort de keuze voor roemruchte personages
als representanten van het blanke ras. H
De onderschriften wijzen niet alleen op specifieke kenmerken of
vermelden niet alleen het ras. Soms spreken ze de lezers expliciet aan en bevatten ze een oordeel over het uiterlijk of over de cultuur van de mensen op de
foto. Andere onderschriften roepen met een enkel woord of leesteken een
geschiedenis op die de foto in beeld zou brengen. Drijvende kracht achter
verandering is exclusief het blanke ras, Europa of het Westen. Soms is die
interventie impliciet aanwezig tussen twee foto's die met elkaar vergeleken
moeten worden. Soms komt die interventie tot uitdrukking in predikaten als
"modern" of "geciviliseerd". Die zijn niet alleen eurocentrisch, de predikaten
hebben tegelijkertijd een zeer vervreemdende uitwerking, alsof dergelijke
kwaliteiten eigenlijk niet passen en slechts aan één ras zijn voorbehouden. Op
die manier wordt af en toe de tijdloosheid, het archetypische karakter van de
afbeeldingen doorbroken. Het onrwikkelingsdenken lijkt tenslotte nog
duidelijker te zijn doorgedrongen in een aantal familieportretten in uitgaven
van begin jaren zestig.
De foto's behoren tot het vertoog over rassen, maar ze hebben een heel
eigen taal, ingewikkelder dan gewone teksten, omdat zoveel geschiedenissen
en lijnen van communicatie door elkaar heen lopen zodra ze in een schoolboek te aanschouwen zijn. Niet zozeer de foto's afzonderlijk, maar de foto's
tezamen, vormen een betekeniseenheid, met een eigen "grammatica". De
volgorde van de foto's is niet willekeurig en biedt een eigen verhaallijn, maar
daartussen lopen andere lijnen, tussen twee foto's, tussen de gefotografeerde
en de fotograaf, en daartussendoor lopen lijnen naar de gebruikers van het
leerboek. Door de foto's van rassen als een reportage te bekijken en deze lijnen
afzonderlijk te analyseren, kunnen meer betekenissen geduid worden, zodra

lu de ban van hei ras

264

ze een structureel karakter v e r t o n e n . D e lijnen naar de onderschriften zijn h e t
belangrijkste: die s t u r e n e r o p aan bepaalde k e n m e r k e n te w a a r d e r e n . U i t e i n delijk leren de lezers o o k d a t het b l a n k e ras en speciaal de vertegenwoordigers
uit E u r o p a de standaard zijn. S o m s g e b e u r t dit zelfs heel subtiel, m e t een
enkel accent of u i t r o e p t e k e n .
Zoals in h e t laatste h o o f d s t u k duidelijk zal w o r d e n , k o m e n foto's van
rassen tot het begin van de jaren negentig v o o r in de a a r d r i j k s k u n d e b o e k e n .
Vanaf d e jaren zestig verschijnen die in k l e u r e n d r u k . H o e moeilijk het is o m
culturele en hiërarchische betekenissen uit te sluiten, blijkt als foto's van
rassen o o k deel uit m a k e n van de verbeelding van N e d e r l a n d als m u l t i c u l t u rele samenleving. D e grenzen tussen c u l t u u r en ras vervagen d a a r d o o r direct.
D i e verwarring trad o o k o p bij de foto's in dit h o o f d s t u k . D i e w a r e n zwartwit."

Noten
1

Zie hoofdstuk 1, speciaal de verwijzing naar Goldberg, die spreekt over racisme als
"the discourse of the body".

2

Volgens Rosen (f997) gaat het "frame" behoren tot de semiosis van de foto. De
fotografen krijgen de instructie dat frame te gebruiken om een visueel veld te creëren. Rosen contrasteert deze zienswijze van de fotografie met de tekenkunst. Een
onderscheid dat m.i. niet helemaal tetecht is, omdat een tekenaar ook van een
raamwerk gebruik maakt en van te voren zal bedenken welke objecten daarin
geplaatst zullen worden en in welke verhouding tot elkaat.

3

Bal becommentarieert vanuit dit gezichtspunt de analyse van respectievelijk
Corbey (1989) en Gilman (1985) van zwarte naakte vrouwen. Zie ook Bal
(1990b), "Showcase".

4

Zie bijvoorbeeld Barge (1938), die hierna in hoofdstuk 8 aan de orde komt. Hij
maakte gebtuik van de foto's van Von Eickstedt, waarvan een aantal tetugkomt in
Land- en volkenkunde. In Kern-geografie ontbreekt de bronvermelding grotendeels.

5

Hier weten we niet welke visser de auteur in gedachten had. Het is mogelijk dat
hiet een intertekstuele relatie bestaat met de tepresentaties tegen het einde van de
vorige eeuw, van vissers rond de Zuiderzee. Vooral de vissers van Volendam en
Marken vertegenwoordigden een restant van een vet loten gewaande volkscultuur.
Zij werden de "edele wilden" binnen Nederland (zie Bank 1998).
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Opvallend is dat in de uitgave van 1929 de telatie tussen aanpassing en voortbestaan duidelijker is verwoord. Hun aantal is dan overigens beduidend lager:
De oorspronkelijke bevolking bestond uit de bruine Maori's, verwant met de Polynesiens. Er
zijn van hen nog slechts 50 000 over. Htm ontwikkeling stond veel hooger dan die van de
Australische negers. De achteruitgang van het aantal inboorlingen is thans tot staan gekomen: de meesten hebben zieh aangepast aan de Ettropeesehe beschaving; ze leven evenals de
Engelsche kolonisten, van veeteelt en landbouw. (Land- en volkenkunde deel 2 1929:25)
[twee nadruk is van mij]

Het scheldwoord voor zwarten "shine" verwees oorspronkelijk naat het beeld van
de schoenpoetser, Dit scheldwoord verwerkte bijvoorbeeld Sterling A. Brown in
zijn gedicht CrispusAttucksMcCoy

(1932), een ode aan Crispus Attucks, de eerste

zwarte die sneuvelde in de burgeroorlog (zie Rosey E. Pool ed. 1963 ik ben de
Nieuw Neger).
8

Vergelijk in dit verband de betekenis van de foto van "Een beschaafde negerin uit
Kinshasa" in Corbey (1989:95). O p de foto zelf staat "Type d'une négresse civilisée à Kinshasa". De vrouw vertegenwoordigt een type. Corbey licht aan de hand
van deze foto de betekenis van "beschaafd" als volgt toe: "Met het begrippenpaar
beschaafd-wild werd niet alleen blank tegenover zwart geplaatst, maar ook binnen
de Afrikaanse werkelijkheid een rweedeling gesuggereerd, waarbij

Europa

opnieuw de norm was. Ironischerwijs werd een Europese stijl van kleding en
gedrag bij Afrikanen door Europeanen vaak belachelijk gevonden. In koloniale
romans en reisliteratuur verdwijnt het moment van (ambivalente) waardering
voor de exotische, wilde, naakte natuurmens zodta deze gekleed is." De aanhalingstekens in het onderschrift bij fig. 50 lijken inderdaad uitdrukking te geven
aan een negatief commentaar. De ironie waar Corbey over spreekt, is hierin ook
vervat. Overigens zijn ook in de ansichtkaarten die Corbey heeft opgenomen, de
aanhalingstekens zeer opvallend. O o k die hebben vaak een cynische ondertoon.

9

Ook bij museale opstellingen wetd het gebruikelijk, in de vorige eeuw, om
mensen in hun "natuurlijke" omgeving tentoon te stellen. De rol van de geografie
voor de antropologie en etnografie zou hieraan hebben bijgedragen:
Location on the earths globe and relationships of specimens to landfonns, climate, and local
flora and fauna offered an alternative principle for arranging exhibitions of animals and
people and encouraged environmental displays that showed the interrelation of elements in
a habitat. Those who collected their own specimens had firsthand knowledge of theit habitats. When they controlled how theit materials were exhibited, they were more likely to
present animals and people in their home environments. (Kirshenblatf-Gimblett 1991)

In de ban van het ras

266

10 Vergelijk de beelden van de Dayaks geanalyseerd door Smith (1997), speciaal p. 152.
1 1 Zie noot 8.
12 Het begrip "horde" komt in hoofdstuk 8 aan de orde.
13 Met het teken "*" bij "hakbouw" wordt naar de begippenlijst verwezen.
14 Deze structuur vertoont althans opmerkelijke gelijkenis met die C. en RW.
D a m m a n n eind vorige eeuw hebben weergegeven in Ethnological

Photograhic

Gallery of the Various Races of Man (Poignant 1992:55). Hierin vertegenwoordigt
David Livingstone het Engelse voorbeeld, de Australiërs sluiten de rij. In de
portretten van rassen komen eerst nog individuen voor, soms met naam. Gaandeweg worden de aanduidingen globaler en beledigender. Parallel daaraan vindt een
overgang plaats van geklede naar naakte figuren, eventueel voorafgegaan door
traditionele en ceremoniële kleding.

1 5 Saillant gegeven is de relatie tussen ras en kleurenfilm. Volgens Winston is de technische ontwikkeling van de kleurenfilm voortgekomen uit de behoefte de blanke
mens in als zijn kleurschakeringen fotografisch beter te kunnen weergeven. Niet
alleen de beelden, maar ook de techniek achter die beelden zouden we moeten
zien als uitdrukkingen van een cultuur:

Photographs, cinema and television do not merely express in texts the ideology of the cultute
that produces them, with the possibility that othet ideologies could equally easily be signified in different texts; rahter, the technologies ate embedded in the social sphere and are
themselves an ideological expression of the culture. (Winston 1996:39)
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Bron: Kern-geografie 1941 deel 2, 78-85

H O O F D S T U K 24.
D E BEVOLKING.
A. De M e n s e n r a s s e n (blad 4B).
In deel I hoofdstuk 25 leerden wij, dat men de bevolking deiaarde o.a. kan indelen volgens het ras. Deze onderscheiding gaat
vaak met veel moeilijkheden gepaard. Hoe meer men op kleinere
verschillen in de lichaamsbouw let, hoe groter het aantal rassen
wordt. Aan de hand van blad 4B zullen wij de verbreiding der
volgende vier hoofdrassen op aarde nagaan:
1. Het Blanke of Kaukasische Ras,
2. Het Gele of Mongoolse Ras,
3. Het Zwarte of Negerras,
4. Het Rode of Indiaanse Ras.

f?*r

Fig. 43. Een vertegenwoordiger
van het Blanke Ras (NoordEuropeaan).

Fig. 44. Abessiniër (Hamiet).
Ook een vertegenwoordiger van
het Blanke Ras'

1. Het Blanke of Kaukasische Ras.
De vertegenwoordigers van dit ras bezitten een min of meer
blanke huidkleur. Het haar is — van nature — enigszins
.,golvend". Overigens lopen de kenmerken van dit ras zo uiteen,
dat het zeer moeilijk is er de gemeenschappelijke kenmerken
van aan te geven, zoals uit fig. 43 en 44 blijkt. Met zijn ruim
1000 millioen zielen, de helft der totale mensheid, is het tot
heden het belangrijkste ras der aarde. Op de kaart ') is het in
drie verschillende tinten aangegeven, en wel:
1) Wij volgen hier de op blad 4 en 8 voorkomende linguïstische indeling. Zie hiervoor nog eens deel I hoofdstuk 25; voor de raciale indeling deel I hoofdstuk
'2<i.

268

/;/ de Ihm van het m*

Bron: Kern-geografie 1941 deel 2

rose: Indo-Europeanen of Indo-Germanen,
lichtbruine arcering: Semieten,
bruin: Hamieten.
Ook de Kaukasusvolken en de Basken behoren tot het Blanke Ras.
Daar men de raskenmerken het eerst van volken in de Kaukasus bestudeerde, kreeg het Blanke Ras ook wel de naam Kaukasische Ras. Het valt op, dat de rassen niet aan de grenzen der
werelddelen zijn gebonden. In het bijzonder is dit het geval met
het Blanke Ras, het enige ras, dat alle werelddelen bewoont. Hieronder laten wij de indeling van de drie groepen: Indo-Europeanen, Semieten en Hamieten, met de voornaamste verbreidmgsgebieden, volgen.
.Germanen
(fig.
1. In Europa

2. In Azië:

A. Indo-Europeanen

3. In ZuidAfri ka:
|4. In Australië:

In NoordAm e ri ka:
Blanke
Ras '

6. In ZuidAmerika:
'B. Semieten

C. Hamieten

\k

343)
J Romanen
1
Slaven
Iraniërs
•Hindoes (fig. 45)
f Slaven (Russen)
Germanen, vooral Nederlanders
en Engelsen.
Germanen, vooral Engelsen.
, Germanen, voori al Engelsen en
'Duitsers.
) Romanen, vooral
'Fransen. 2 )
Romanen, vooral Spanjaarden en
Portugezen.

In Azië
In Noord Afrika

/Syriers
.Joden
'Arabieren

In Noord-

/ Egyptenaren
^Abessiniërs (fig.
J44)
Berbers

Afrika

-1) tegenwoordig rekent men ook de Polynesiërs, waartoe ook de Maori's
behoren (fig. 46) en de Micronesiërs (in Oceanië) wel tot het Blanke Ras.
2) In Mexico vooral Spanjaarden.
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De Indo-Europeanen wonen merendeels in Europa en vormen
de grootste en belangrijkste afdeling van het Blanke Ras. De naam,
die er de aandacht op moet vestigen, dat deze onderafdeling van
het Blanke Ras van Indie tot in Europa voorkomt, is thans misleidend, daar het verbreidingsgebied van de Indo-Europeanen
de gehele wereld omvat.
„«
De Semieten, Waarvan zowel
.'. ;• ,';--n aN de Arabieren een
m H zeer belangrijke roi in de
wereldgeschiedenis hebben gespeeld, wonen vooral in Azië
en Noord-Afrika. De vrij kleine
Joodse groep ( ! 16 millioen
mensen) heeft zich over de gefiele wereld verspreid.
Het woongebied der Hamleten is tot Noord Afrika beperkt.

Fig. I"i, Brifs-Indier.
Aan het hoofddeksel, de ..tulband",
zien wij, dat het een Islamiet, geen
Hmdoeist is. Let op Je „Europese"
vorm van het gelaat.
2. Het Gele of Mongoolse Ras,
Gerekend naar het aantal (ruim
600 millioen) is dit ras het tweede
der aarde. Evenmin als het Blanke
vormt het Gele Ras een eenheid.
Als raskenmerken gelden:
1. kleine gestalte (kleiner dan
1,65 m).
2. een geelachtige huidkleur,
3. zwart, sluik haar,
4. uitstekende jukbeenderen.
5. de ,,Mongolenplooi".
Het laatstgenoemde raskenmerk
is merkwaardig en wordt veroorzaakt door de z.g.n. dekplooi, d.i.
een plooi van het bovenste oog-

Fig. 16.
Een Maori van de oude stempel.
Dcnkr men de tatoeage en de H*I
war overdadig« oorversicring
Jan JOU het de ..kop" van
een bejaai.'.-. n, Ned« i landsen
visser kunnen zijn.
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lid, die sterk ontwikkeld is. Deze is vooral aan de binnenooghoek
goed zichtbaar, waardoor het „mongolenoog" een eigenaardige
vorm verkrijgt. Het lijkt, of de oogspleet scheef staat. In werkelijkheid is dit evenwel niet het geval (fig. 47).

Fig. 47. Chinese kinderen.
In het moessonklimaat van Oost-China kan het 's winters vinnig koud zijn.
De dikke, gewatteerde kleding is typisch Chinees. Let vooral op de vorm
van het gelaat.

Op de kaart zien wij, dat het voornaamste verbreidingsgebied
van dit ras Azië is. In Europa staan Lappen, Finnen en Magyaren
als zodanig aangegeven. Deze volken, evenals in Azië de Osmanen,
de Toerkmenen en de Kirgiezen, worden volgens nieuwere inzichten niet tot het Gele, maar tot het Blanke Ras gerekend. Op de
kaart staan zij echter als tot het Gele Ras behorend aangegeven,
daar men hier de linguïstische indeling volgt. Immers hun taal
verraadt Mongoolse invloed, in hun lichaamsbouw komt deze
evenwel nauwelijks tot uiting.
Van de Mongoolse volken leren wij de
Chinezen (fig. 47 en 48)
Japanners
Samojeden
Koreanen
Jakoeten
Mongolen (naar dit volk is
het Mongoolse
Ras genoemd).
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D e Maleiers van de Indische
Archipel])
w o r d e n eveneens
rot het Gele Ras gerekend.
D i t s u b r a s b e s p r e k e n wij n a d e r
bij N e d e r l a n d s - I n d i ë .
Vragen en opgaven.
] Wat verstaat men onder: anthropologische kenmerken; ras; subras?
(zie deel I).
2. Geef de volledige indeling van
het Blanke Ras (ook deel I hoofdstuk 25 gebruiken).
3. Noem de raskenmerken van de
Mongolen.
4. Welke volken behoren tot het.
foto Sloomvaartmij. ,, Nederl and' '.
Mongoolse Ras?
Fig. 48. Chinese koelie (arbeider).
•">. Van welke afkomst zijn de Ger- Welk raskenmerk komt hier goed
manen grotendeels, die op blad
uit?
Mensenrassen in Noord-Amerika,
Zuid-Afrika, Australië en Nieuw Zeeland staan aangegeven?
6. Hoe zou het komen, dat het Gele Ras niet doorgedrongen is in het Zuidwesten van Azië? (Voor-Indië en het gebied ten Zuiden van de Zwarte
en Kaspische Zee; raadpleeg ook blad Azië, natuurkundig).
7. Zoek op blad Afrika, natuurkundig, in het Atlasgebied een naam op,
die aan de Berbers herinnert.
8. Tot welke groep behoren de Abessiniërs, de Galla's, de Somali's, de
Toearegs? Tot welk hoofdras (blad Mensenrassen)?

HOOFDSTUK 25.
DE BEVOLKING

(Vervolg).

3. D e I n d i a n e n of R o o d h u i d e n .
D i t ras b e w o o n d e vóór ± 1500 vrijwel geheel Amerika. O p de
rassenkaart zien wij, dat d e I n d i a n e n t h a n s uit grote en belangrijke gebieden d o o r het Blanke Ras zijn v e r d r o n g e n 2 ) . H e t aantal
„ R o o d h u i d e n " schat m e n t h a n s o p ongeveer 15 millioen. Ook
dit ras v o r m t allerminst een eenheid. R a s k e n m e r k e n zijn:
1°. een geelbruine
huidkleur,
2°. zwart, sluik haar,
3°. uitstekende
jukbeenderen.
1) Op blad Mensenrassen aangeduid met de naam Indonesiërs.
2) Zie leesstuk no. 12: De Ondergang der Natuurvolken.
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De „Mongolenplooi" komt zelden voor.
De „Roodhuiden" vertonen een grote overeenkomst met de
vertegenwoordigers van het Gele Ras. Men beschouwt de Indianen dan ook als een nevenvorm van de Mongolen. De Noord-

Fig. 49. Noordamerikaanse Zwartvoet-Indiaan.
in vol ornaat (Iet op de »tomahawk") poseert deze „Roodhmd "
voor den fotograaf. Welke raskenmerken komen goed uit:'

amerikaanse Indianen onderscheiden zich van hun Aziatische
„neven" door hun vrij forse gestalte en de z.g.n. haviksneus
(fig. 49). De naam „Roodhuiden" is onjuist: rode huiden hebben
de vertegenwoordigers van dit ras niet. De naam is in gebruik
gekomen, omdat de eerste Indianen, die in Europa „te kijk"
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EUROPA. (Toelichting zie blz. 10.)

Fig. 1.

Fig.

NOORDDUITSER,

3.

N O O R D E U R O P E E S RAS.

MASCAGSI, MEDITERRAAN RAS.

Fig.

Fig.

2.

4.

BEETHOVEN,

TIROLER,

ALPIEN R A S .

D I N A R I S C H KAS.

Foto v. Eickstedt, Knke Verlag.
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AZU-.

Fig.

5.

SIKH

U I T DE PENDSJAAB.

Fig.

6.

W E D D A H VAN C E Y L O N .

Foto v. Eickstedt, E n k c Yeriag.

Fig.

7.

MONGOOL.

Fig.

8.

i-'oto's v. bicksicdt, E n k c Veriag.

VROUW UIT

Z.W.-CHINA.
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AFRIKA.

Fig.

9.

Fig.

BOSJESMAN.

10.

HOTTENTOT.

*fe

Fig.

11.

WAHIMA.

Fig.

12.

BANTOE (BEETSJOEAAN).
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OChAINlË EN AUSTRALIE.

l£tiiit|||i

F i g . 13. M A O R I VAN N I E U W - Z E E L A N D .

Fig.

14.

POLYNESIëR

VAN

-

Fig.
15.
M E L A N E S I ë R VAN DE
EILANDEN I N DE T O R R E S - S I RAAT.

Fig.

Ib.

AUSTRALIER.

SAMOA.
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.dale geografie 1938

Raseigenschappen :
Fig. 1. Blond, blauweogen,
smalle schedel, smal
gezicht, slank.
2. Brunet (donkere
ogen en haar, huid
iets meer getint dan
bij 1), brede schedel, breed gezicht,
lichaam iets meer
gedrongen dan bij 1.
3. Brunet, hoofdvorm
als bij 1, gestalte
korter dan bij 1.
4. Uiterst korte schedel (plat achterhoofd) neus vooruitspringend en iets
gebogen, brunet.
5. Duidelijke trekken
Fig 17. PRAIRIE-INDIAAN UIT N.-AMERIKA.
van het blanke r a s ;
Foto v. Etckstedt, Enke Verlaß.
huid wat meer getint.
Grote oogkassen, waarboven voorhoofd uitsteekt, brede platte neus,
kleine gestalte, zeer donkere huid. Verwant met de donkerkleurige
bevolking van Br.-Indië.
en 8. Gele huidkleur, uitstekende jukbeenderen, ogenplooi (schuine
oogspleet, die vaak duidelijker is dan hier), kleine gestalte. Van 't
type met smal gezicht onder de Mongolen is 7, van dat met breed
gezicht 8 een voorbeeld.
9. Kleine gestalte (pygmoïde), donkere huid, zeer brede neus met
lage neuswortel, kroeshaar, in bosjes ingeplant.
10. Iets groter dan 9, gele huid, als bij 9 veelal gerimpeld, gezichtsvorm
gelijkend op 9.
11. Een type van Oostafr. Hamietische adel, licht gemengd met negerbloed. Zeer slank, zeer smal gezicht, vrij donkere huid. Vgl. met 12,
die weinig of geen Hamietisch bloed heeft.
13 en 14. Polynesiërs met lichtbruine huidkleur
De bewoners van Samoa zijn zeer licht. Ze gelden voor een zeer
14. schoon mensenslag.
Zeer brede neu 3 met ingezonken wortel, diepliggende ogen, dikke
15. lippen, kroeshaar, donkere huid.
Neus en ogen als 15, ver uitstekende wenkbrauwbogen, golvend haar,
16. donkere huid.
17. Huidkleur geel tot brons, zwart sluik haar, gezichtsvorm heeft vaak
iets mongools, toont ook wel Europese trekken.
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J.

vij(U

u-/t-<^<f
,^u:Ls,

Het Mongoolse ot gele ras bewoont Oost- en Centraal-Azië,
benevens Achter-Indiër In Noord- en West-Azië is het door
de indringing der Russische kolonisten ver m de minderheid,
in Klein-Azië is het «sterk met blanke volken gemengd.
Het ras der Afrikaan/é~Fïê~gers, onderscheiden in SoedanI en Bantoe-Negers, heeft zijn eigenlijke verspreidingsgebied
ten Zuiden van de Sahara. De Sahara is een gebied van
menging tussen de blanke volken van Noord-Afrika en de
Negers uit de Soedan, die hier meest als slaven naar toe
gebracht werden. Oost-Afnka, van Abessinië tot ver in het
Zuiden, wordt door mengvolken van Hamieten en Bantoes bewoond; het Hamietische element neemt naar het Zuiden af.
De uitgebreide slavenhandel op Amerika, van de 16de tot
m de 19de eeuw, heeft vooral in de zuidelijke staten van Noord. Amerika, m Midden-Amerika, en de tropische delen van
\Zuid-Amerika een sterk Neger-element gebracht.
De 'Indianen, eens verspreid over heel Amerika, zijn uit
zeer grote gebieden verdrongen door de blanke volken, die
het werelddeel koloniseerden. Hun aantal in Canada en de
Ver. Staten samen bedraagt een half milhoen. In Mexico,
Midden- en Zuid-Amenka vormen ze een groter deel der
bevolking. Hier wonen veel lieden van gemengd bloed, meest
als Mestiezen aangeduid. (Mestiezen' is eigenlijk de algemene
naam voor mensen van gemengd ras).
Het Maleise ras vindt zijn hoofdgebied in de Indische
archipel, uitgezonderd Nieuw-Guinee en de aangrenzende
eilanden. Het heeft zich van hieruit verspreid op Malaka. op U-Ui
de kusten van Achter-Indië en zelfs op Madagaskar./De
Micronesiërs, Polynesiërs en Maori's vertonen enige raseigenschappen, die op verwantschap met het Maleise ras wijzen.
Velen zijn zeer licht van huidkleur en men neemt dan ook
aan, dat een tak van het blanke ras eveneens in deze volken van
Oceanië is vertegenwoordigd. In de 19de eeuw is door de aanrakingmet de Blanken het aantal Polynesiërs zeer sterk achteruit gegaan; op vele eilanden zijn ze niet ver van uitsterven af.
Het donkere ras der Papoea's is het talrijkst op Ntettw- wl*^'**
G-ttiuet. Op de westelijk ervan gelegen eilanden woont een
mengbevolking van Papoea's en Maleiers, op oostelijk NieuwGumee hebben zich Melanesiens gevestigd, behorend tot de
eveneens zeer donkere bevolking, waaraan Melanesië zijn
naam dankt.
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Hoofdstuk 8 Wetenschap tussen 1930 en 1950

8.1 Inleiding
"a) Welke rassen komen in het landschap voor? b) Waar ligt het hoofdverbreidingsgebied van dit ras (of rassen)? Kent ge ook lichamelijke kenmerken er
van?" ( Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde 1937:204)
Deze vragen moeten leerlingen kunnen beantwoorden als ze de rassenkaart
van Europa bestuderen. Ook voor het aflezen van andere kaarten bestaan
speciale leerdoelen. Een overzicht hiervan treffen de leerkrachten aan in het
Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde. Het voorstel uit 1929
heeft als uitgangspunt gediend. Maar in 1937 plaatst de redactie bij een aantal
doelstellingen een kanttekening. Eén doelstelling bij de rassenkaart van
Europa zal vervallen, wat aangegeven is met vierkante haken:
[Wat weet ge omtrent de psychische en geestelijke eigenschappen? Deze vraag zullen wij er
maar uitlaten!]

Deze correctie kunnen we zien in het licht van de politieke ontwikkelingen in
nazi-Duitsland. De redactie vindt de vraag naar de psychische en geestelijke
eigenschappen ongepast, maar zij acht het niet nodig het argument hiervoor
expliciet te maken: het uitroepteken en "maar" suggereren dat de lezers die
reden wel zullen begrijpen. "Maar" functioneert hier als argumentatieve
operator.1 Een toelichting is overbodig, iedereen weet waar de redactie op
doelt en zal instemmen met dit besluit.
In het vorige hoofdstuk maakten we kennis met foto's van rassen in twee veel
gebruikte aardrijkskundemethoden, Hoofdstukken uit de volkenkunde en
sociale geografie en Kern-geografe. Toen bleek al dat zij ook na 1950 nog zeer
veel aandacht besteedden aan rassen. Die aandacht lijkt moeilijk te rijmen
met de theorieën over de discursieve veranderingen van racisme: na 1945
wordt ras taboe, een verandering die een scheiding zou markeren tussen een
oud, biologisch racisme en een modern of symbolisch racisme.
Dit hoofdstuk bestrijkt de periode 1930-1950 en beoogt duidelijker
in beeld te krijgen in hoeverre de oorlogsjaren de wetenschappelijke vertogen
over ras veranderden. Studies over deze jaren en oorspronkelijke publicaties
komen daarbij aan de orde. Zo ontstaat een context van waaruit we de benadering in schoolboeken kunnen begrijpen.
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In dit hoofdstuk wil ik bovendien een antwoord vinden op de vraag
hoe we de ruime raciale belangstelling in de schoolboeken in verband moeten
brengen met de afkeurende houding van wetenschappers ten aanzien van de
rassenpolitiek, voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek blijkt althans dat wetenschappers zich al in de jaren dertig distantieerden
van politiek misbruik. Hun belangstelling voor rassen is echter juist ook in de
jaren dertig bijzonder groot. Welke consequentie had die kritische houding
voor hun vertogen over rassen? Zoals we nog zullen zien hangt de interpretatie hiervan af van het racisme-concept dat men hanteert: aan welke thema's
meet men racisme af en maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen
vertoog-effect en declaratie?
Antwoorden op deze vragen probeer ik af te leiden uit onderzoeken
over het wetenschappelijke klimaat uit deze periode. Daarnaast analyseer ik
twee verzamelwerken: Het bevolkingsvraagstuk van de hoogleraren Sirks en
Methorst uit 1948 en De rassen der menschheid: Wording, strijden toekomst, uit
1938, samengesteld door S.R. Steinmetz, hoogleraar sociale geografie en
grondlegger van de sociologie in Nederland. Het eerste boek kreeg ik bij
toeval onder ogen, toen ik in een antiquariaat op zoek was naar oude aardrijkskundeboeken. Ik was direct getroffen door de tekeningen van schedels en
de formules voor schedelmetingen. Voor mij was dit boek de aanleiding om
mij te gaan verdiepen in een aantal studies over eugenetiek en racisme in
Nederland uit de periode tussen 1930 en 1950: was deze benadering uitzondering of regel of getuigde mijn reactie slechts van een te starre visie op ras en
resulteren niet alle vertogen over rassen per definitie in racistische vertogen?
Om meer inzicht te krijgen in de periode voor 1940 koos ik voor de
bundel wetenschappelijke artikelen, waarvan het leeuwendeel verzorgd is
door Steinmetz. Als sociaal-geograaf genoot hij groot aanzien; auteurs van
schoolboeken behoorden tot zijn studenten. In de analyse richt ik mij op
standpunten en argumentaties ten aanzien van antisemitisme, inclusief de
anti-joodse wetten en maatregelen, de vervolgingen en de holocaust. Ik zal
ook aandacht besteden aan de algemene benadering van rassen en nagaan in
<D

<D

<D

hoeverre de toenmalige ontwikkelingen in nazi-Duitsland gevolgen hadden
voor het ras-concept en voor vraagstukken over rassen in het algemeen: welke
argumentaties of standpunten brengen wetenschappers naar voren die de
gelijkwaardigheid van rassen uitdragen of juist ontkennen?
Ik breng bovendien een aantal andere bekende werken naar voren,
waaronder Het rassenvraagstuk in onze tijd van de hand van Waardenburg
(1937), besproken door Harmsen e.a. (1988). Meer studies over rassen
komen in deze periode uit; sommige zijn zelfs expliciet gekant tegen het groeiende antisemitisme in Duitsland na 1933, zoals Het "wetenschappelijk"antise-
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mitisme van Polak (1933) of Antisemitisme en jodendom, onder redactie van
Pos (1939). Deze stip ik zijdelings aan om te zien of zij de conclusies over de
andere werken ondersteunen of tegenspreken.
Ik behandel tevens twee publicaties van andere tijdgenoten: Wertheims Het rassenprobleem: De ondergang van een mythe (1949) en Bijlmers
Naar de achterhoek der aarde'(1950), waarin hij verslag doet van zijn expeditie
naar Nieuw-Guinea. Zijn preoccupatie met het uiterlijk en de afkomst van
Papoea's is te opmerkelijk om te negeren: hij signaleert verwantschap met het
zogenaamde semitische ras.
O m een beeld te geven van het wetenschappelijke klimaat in de jaren
dertig, bespreek ik in paragraaf 2 enkele onderzoeken naar de Nederlandse
wetenschappelijke vertogen. Deze studies illustreren ook de interpretatieproblemen die ontstaan door een verschil in analysekader. Aan de orde komen de
studies van Noordman (1989) over de geschiedenis van de Nederlandse eugenetiek, van Harmsen e.a. (1988) over de relatie tussen wetenschap en politiek
en van Biervliet e.a. (1978) over biologisme, racisme en eugenetiek onder
antropologen, geografen en sociologen in de jaren dertig. Speciaal besteed ik
aandacht aan visies onder wetenschappers op antisemitisme en aan de manier
waarop joden in de ras-vertogen betrokken worden. Het Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap komt daarbij ook aan de
orde. Paragraaf 3 bevat de analyse van de studies van Sirks en Methorst en van
Steinmetz.

8.2 Politiek en wetenschap
De eugenetische beweging
Wetenschappelijke discussies over rassen hebben altijd de aandacht van politici gehad. Politici en wetenschappers voedden elkaar in hun houding ten
aanzien van de autochtone bevolking in de koloniën en de "vreemdelingen" in
Nederland. Politieke besluitvorming hierover kwam mede tot stand nadat
wetenschappers waren geraadpleegd.
Het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig
Genootschap ( TKNAG) was een geschikte spreekbuis zowel voor wetenschappers als geïnteresseerde leken. Hierin publiceerde ook S.R. Steinmetz, die
bovendien bemoeienis had met Mensch en Maatschappij. Hij had als hoogleraar sociale geografie veel invloed. Bovendien hield hij zich bezig met eugenetische vraagstukken. Dat geldt ook voor de wetenschappers Sirks en
Methorst, de auteurs van Het Bevolkingsvraagstuk. Hun betrokkenheid bij de
eugenetische beweging deelden zij met andere vooraanstaande geografen,
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biologen, medici, etnologen en antropologen. De eugenetische beweging was
vanaf begin deze eeuw tot aan de jaren vijftig actiefin Nederland en genoot de
belangstelling van politici, ongeacht hun politieke voorkeur. Zij voerden met
wetenschappers debatten over standsverschillen en over de mogelijkheden om
een groei van een klasse van armen of "asocialen" te voorkomen. Voorstellen
voor sterilisaties van sociaal "zwakkeren" of andere eugenetische maatregelen,
heeft de Nederlandse overheid echter nooit gehonoreerd (Harmsen e.a.
1988:103). Maar de discussies en onderzoeken vonden plaats en de maatregelen werden overwogen.
De eugenetische beweging zelfwas volgens Noordman (1989) niet
bijzonder populair, hoewel de probleemstellingen wel belangstelling hadden,
vooral van artsen. Op dit punt lijken Harmsen e.a. (1988) een andere mening
toegedaan. Volgens hen moet de invloed van de beweging in Nederland niet
onderschat worden, ook al waren de eugenetici in het buitenland breder
vertegenwoordigd: "De kern ervan bestond uit een vrij kleine, maar zeer
actieve groep. Eugenetici wisten behoorlijk aan de weg te timmeren, o.a.
binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs en het maatschappelijk werk" (Harmsen e.a. 1988:107). De vraag naar de precieze omvang en
invloed van de eugenetische beweging moet misschien onbeantwoord blijven,
belangrijk is dat de ideeën een groot draagvlak kenden en bijdroegen aan de
vorming van een vertoog over rassen. Over de uitgangspunten bestond algemene consensus: lichamelijke en geestelijke eigenschappen waren erfelijk en
klasse-afhankelijk. De vertogen verscherpten, gezien hun biologistische
uitgangspunten, de interacties tussen ras en klasse. We zullen dan ook zien dat
beweringen en argumentaties over erfelijkheid en aanleg naar ras en klasse,
veel op elkaar leken. Beide thema's konden rekenen op een ruime belangstelling. Die interferenties tussen ras en klasse is volgens mij kenmerkend voor de
oudere vertogen. Zo we al kunnen spreken van nieuwere vormen van racisme,
dan zou die interactie een onderscheidend criterium kunnen zijn. Als thema
bereikte overigens alleen "ras" het aardrijkskundeonderwijs.
De eugenetische beweging overleeft de oorlog, maar na 1950 sterft zij
een zachte dood. De ervaringen van de oorlog verklaren volgens Noordman
zeker niet alleen de teloorgang. Het zou evengoed mogelijk zijn dat die al
werd ingezet met de dood van Van Herwerden in 1934, toen een krachtige
opvolger achterwege bleef. Misschien kwam het gewoon doordat de leden te
oud waren of speelde frustratie mee omdat eugenetische maatregelen steeds
weer onhaalbaar bleken (Noordman 1989:143-145).
Waarschijnlijk kwam er op dat moment ook niet veel inspiratie vanuit
het buitenland. Wetenschappers in de Verenigde Staten, die volgens Kühl
(1994) wel degelijk nauwe banden onderhielden met Duitse eugenetici,
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haastten zich al voor het uitbreken van de oorlog zich van hen te distantiëren.
Net als hun Duitse collega's ontkenden zij achteraf in alle toonaarden elke
politieke betrokkenheid en deden zij er alles aan om de discipline boven elke
verdenking te verheffen. Bijna alle Duitse eugenetici (Günther niet) weten
overigens na de oorlog hun positie te behouden. In West-Europa noch in de
Verenigde Staten bestaat er dan nog veel interesse voor rassenkwesties en
tracht men zichzelf niet meer als eugeneticus aan te duiden. Ook het woord
"eugenetiek" wordt uit de titels van tijdschriften geschrapt. Deze omzichtigheid duurt voort, totdat in de jaren zeventig en tachtig het wetenschappelijk
racisme nieuw leven ingeblazen krijgt door wetenschappers als Arthur Jensen,
Hans Eysenck en Roger Pearson. Deze laatste verdedigt met verve nog in
1991 apert racistische opvattingen in zijn antropologische studie Race, Intelligence and Bias in Academe. Deze profeten van het nieuwe wetenschappelijke
racisme, zoals Kühl de stroming aanduidt, verweren zich ten sterkste tegen
beschuldigingen van racisme en nazisme.
Vanaf de zeventiger jaren kunnen zij ook meer tegenwicht verwachten.
Er is voor het eerst aandacht voor de Nazi-connecties van Amerikaanse wetenschappers, bijvoorbeeld door de studie van Allen Chase The Legacy ofMaltIms: The Social Cost of Scientific Racism (1977). Toch hecht men er in het
algemeen meer aan te veronderstellen dat de Duitse eugenetici de Amerikaanse beïnvloedden en niet andersom. Kühl laat zien dat die relatie van beide
kanten werd gevoed.
Het wetenschappelijke
klimaat
Biervliet e.a. (1978), Harmsen e.a. (1988) en Noordman (1989) bieden een
beeld van de discussies die wetenschappers voerden, maar zij komen niet
altijd tot dezelfde conclusies. Deels komt dit door een verschil in corpus, deels
door een verschil in analysekader dat soms haaks staat op de theoretische
uitgangspunten die ik hier hanteer. Dit verschil dringt zich op bij de studie
van Biervliet e.a. Ik zal dat toelichten.
In het onderzoek van Biervliet e.a. bestaat het corpus voornamelijk uit
vier Nederlandse en vier buitenlandse tijdschriften, waaronder De Gids,
Mensch en Maatschappij en het 'Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Kernbegrip in hun analyse is biologisme, "het
toeschrijven van bepaalde geestelijke eigenschappen, die typisch zijn voor een
bepaalde sociale groep (of daarin naar verhouding méér voorkomen dan
elders) aan het biologische" (Biervliet e.a. 1978:209). Allereerst stellen de
onderzoekers vast in hoeverre het biologisme betrekking heeft op ras, sekse en
stand. Daarna brengen ze in schema hoeveel artikelen in de tijdschriften
biologistisch, dan wel racistisch of eugenistisch van inhoud zijn. Hier precies
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wringt de schoen, omdat die scheiding volgens mij nauwelijks voor de artikelen of boekbesprekingen afzonderlijk is vast te stellen. De onderzoekers vullen
wel aan dat racistische en eugenistische artikelen per definitie biologistisch
zijn; biologistisch betekent daarom biologistisch-maar-niet-racistisch, c.q.
eugenistisch. Deze kwalificatie krijgt een artikel ook als daarin aan het joodse
ras positieve eigenschappen worden toegekend. Die benadering wordt zelfs
"antiracistisch" genoemd. Dit betekent dat zij passages positief kunnen waarderen die ik juist zou problematiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beoordeling van een lezing van Steinmetz die in 1925 wordt besproken in Mensch
en Maatschappij (244). Hierin zou volgens Biervliet e.a. geen duidelijk
racisme te herkennen zijn. Hun verslag van de lezing toont m.i. een ander
beeld. In zijn lezing wijst Steinmetz het ras-fanatisme van sommige antroposociologen af Hij zegt echter wel dat de erfelijke aanleg van rassen niet gelijk
is, hij vindt een verdediging van aangeboren gelijkheid sentimenteel en met
het oog op de toekomst van de gekleurde rassen acht hij het van belang voor
elk de erfelijke aanleg en het karakter vast te stellen (Biervliet e.a. 1978:213214).
Gelet op mijn bezwaren is het moeilijk om de schematische weergave
van de interpretaties van de tijdschriften op de juiste waarde te schatten. Zij
onderscheiden variabelen (ook ras, sekse en stand) die ik eerder in samenhang
zou analyseren. Door die samenhang te reconstrueren ontstaan vaak interessante perspectieven, zoals we hier meermalen hebben gezien en nog zullen
zien. De observaties die gesteund worden door citaten, zijn uiteraard wel interessant. Zo blijkt uit de bespreking van De Gidsàzx de redactie tussen 1931 en
1934 in een eigen rubriek duidelijk stelling neemt tegen antisemitisme,
jodenvervolging en nationaal-socialisme, maar daarna wordt het stil. Het
onderwerp krijgt nog nauwelijks aandacht. Slechts een beperkt aantal artikelen, en dat geldt voor alle tijdschriften in deze periode, gaat verder exclusief
over rassen. Maar de aantallen zeggen in dit verband niet zoveel. De uitspraken die de onderzoekers uit de artikelen distilleren, liegen er niet om. O m er
enkele te noemen. Twijfel aan het bestaan van een "joods ras" lijkt niet zo algemeen en aan het bestaan van joodse karaktertrekken twijfelt niemand. Dat die
trekken voor rassen en volken vast te leggen zijn, is een wijd verbreid idee.
Over de eigenschappen van "negers" laat men zich allerminst lovend uit en
stellingnamen tegen rassenvermenging komen ook voor.
De notities van Biervliet e.a. over het Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap zijn vrij algemeen. In het tijdschrift
zouden zowel racistische als antiracistische en biologistische stellingnamen
voorkomen. Mijn eigen naspeuringen naar referenties aan de ontwikkelingen
in nazi-Duitsland of antisemitisme in het algemeen leveren niet veel data op.
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De sociale en etnologische onderwerpen vormen maar een gedeelte in het
tijdschrift, dat altijd al veel aandacht besteedde aan de meer fysisch-geografische verschijnselen. In de rubriek "Genootschapszaken" wordt in 1941 in het
verslag van de algemene ledenvergadering gemeld dat de voorzitter het besluit
van het bestuur zal navolgen om "de werkzaamheden van het Genootschap na
de gebeurtenissen van mei 1940 zooveel mogelijk in haar normalen omvang
voort te zetten" (581). Deze houding lijkt ook kenmerkend voor de voorafgaande jaren: men ging door op de eenmaal ingeslagen weg. Ik trof geen artikelen aan waarin expliciet stelling wordt genomen tegen de gebeurtenissen in
Duitsland of tegen de manier waarop rassentheorieën inzet werden van antisemitische en racistische propaganda. Eigenlijk lijkt het erop dat men zich van
die politieke ontwikkelingen wil distantiëren. Zonder enige terughoudendheid wordt bijvoorbeeld in 1940 gemeld dat het Adolf-Hitler-Kanaal wordt
geopend (307). En als Vink in 1941 een artikel publiceert over de mogelijkheid van kolonisatie van blanken in Suriname, vermeldt hij zich niet bezig te
iiouden met het "specifiek joodse aspect" van de kolonisatie, omdat hij zegt
daarover geen mening te hebben. Hij wil alleen aangeven wat nuttig is in de
overweging van kolonisatie van blanken in het algemeen (675). Toch geeft hij
onbecommentarieerd het standpunt weer van hen die menen dat dit vraagstuk er voor joden beter voorstaat dan voor "andere" blanken (678).
Evenals in de jaren twintig besteedt het tijdschrift ook in de jaren
dertig aandacht aan binnen- en buitenlandse publicaties over rassen. Belangtelling voor het verrichten van schedelmetingen en bloedonderzoek is er nog
steeds. Via reisverslagen maken de lezers bovendien kennis met de interetnische verhoudingen in onder meer Zuid-Afrika en Suriname. Een veroordeling van het blanke machtsoverwicht valt bijna niet te traceren. In een
reisverslag naar Zuid-Afrika betoont de auteur zich zelfs openlijk meer voordan tegenstander van de segregatie.2
De benadering van het "Pygmeeënvraagstuk" vind ik veelzeggend voor
de wijze waarop geografen hun studies naar rassen voortzetten. Dit onderwerp krijgt zeer veel aandacht, vooral door de expeditie in de jaren dertig naar
Nieuw-Guinea. Enkele leden van het genootschap zullen aldaar onderzoek
doen naar het land en de bevolkingsgroepen. Bijlmer, fysisch antropoloog, die
al eerder ervaring heeft opgedaan in Nieuw-Guinea, vergezelt hen om antropologische metingen te verrichten. Hij zal bloedgroepen vaststellen, vingerafdrukken maken en schedels meten. Zijn verslag bespreek ik aan het einde van
dit hoofdstuk.
Het onderzoek naar de Papoea's wordt van bijzonder volkenkundig
Gelang geacht. Zij gelden als de zuivere vertegenwoordigers van het stenen
tijdperk. Kennismaking met hen zal licht werpen op de geschiedenis van de
mensheid:
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Daar. in het hooggebergte van Nieuw-Guinea, komt de volkenkundige nog in aanraking
mer den hedendaagschen neolirischen mensch. Waar ter wereld toch vindt men over zoo n
groore uitgestrektheid een zoo talrijke bevolking, die nog volslagen in het hedendaagsche
steentiidperlc leeft? [...] Welk een schat van gegevens zijn daar niet te vinden ter opheldering
van menig duister punt in de praehistorie der menschheid? (1939:315)

Bijna geen duidelijker illustratie is denkbaar van Fabians stelling over de rol
van tijd in de verbeelding van de ander, zoals door hem uiteengezet in Time
and the Other, de "ander" behoort tot een andere, eerdere, tijd of is tijdloos
(1983). De retorische vragen in het citaat laten geen twijfel bestaan over het
nut van een bezoek aan de Papoea's. Er is bovendien haast bij, omdat, zo stelt
de auteur, door vreemde invloed snel een overgang te verwachten valt naar het
ijzeren tijdperk. In het volkenkundig onderzoek naar de Papoea's staat dan
ook niet zozeer de ontmoeting met "anderen", met mensen, centraal, maar de
kennismaking met "het stenen tijdperk", met de geschiedenis van het "zelf".
Papoea's bestaan slechts als icoon van dit tijdperk. Het vooruitzicht daarmee
in aanraking te komen, leidt tot groot enthousiasme en opwinding onder de
onderzoekers:
De internationale wetenschap ziet ongetwijfeld reikhalzend naar de resultaten van dit onderzoek bij een der allerprimitiefste volkjes uit! [...] En natuurlijk ontbreekt het filmtoestel niet
om den primitieven mensch iir zijn doen en laten vast te leggen en later om ons, thuisblijvers,
hetsteenen tijdperk in actie voor oogen te tooveren. (1939:317)

Opvallend is de nadruk op primitiviteit, in die tijd een veel gebruikte term,
waarvan de pejoratieve connotatie onopgemerkt bleef. Toch onderstreept in
het citaat het gebruik van "volkjes" die betekenis wel. Commentaar op de
term ben ik niet tegengekomen. Primitief wordt eerder gezien als een vooruitgang, in vergelijking met "wild". De betekenis van de fotografie in dit verband
roept overigens precies het bezwaar op dat ik in het vorige hoofdstuk naar
voren bracht: de ander bestaat alleen binnen het blikveld van de kijker, van
het onderzoekende subject. Die legt de ander vast naar eigen believen, terwijl
hij of zij de foto een eigen leven laat leiden.
De vooronderstellingen van deze onderzoeken stonden dus niet ter
discussie. In ons oordeel hierover moeten we er echter rekening mee houden
dat dergelijke bevolkingsonderzoeken niet alleen de vertegenwoordigers van
"primitieve" rassen betreffen. Men lijkt gefascineerd, soms zelfs geobsedeerd,
om raciale herkomsten van welke bevolkingsgroep dan ook te achterhalen.
Ook onder Nederlanders worden metingen verricht. Eerder vermeldde ik de
schedelmetingen uitgevoerd door Sasse eind vorige eeuw onder gestorven
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inwoners van Noord- en Zuid-Holland (zie hoofdstuk 2). Uit andere bronnen blijkt dat in de jaren dertig ook de nieuwe bewoners van de pas gereedgekomen Wieringermeerpolder uitgebreid genetisch onderzocht worden, zowel
naar lichamelijke als sociale vermogens. Onder meer verzamelt men gegevens
over erfelijkheid, "volkskarakter", voeding, ziekten, afwijkingen, begaafdheden, onderwijs, fonetische kenmerken, schedel- en verhemehe-afmetingen.
Methorst is hiervoor aangesteld als hoofd van de statistiekcommissie, bijgestaan door onder anderen Bijlmer en Sirks. Uiteindelijk verloopt het onderzoek niet volgens opzet en blijft het bij inventariseren. De screening had
evenwel reeds plaatsgevonden, de selectie was gemaakt. (Noordman
1989:119-123; Harmsen e.a. 1988:111-112)
Het politieke
klimaat
Daarnaast waren er andere wetenschappelijke bronnen die invloed hadden op
politiek en beleid ten aanzien van "anderen" in binnen- en buitenland. Want
dat in Nederland geen eugenetische maatregelen werden getroffen, zoals in
Duitsland en Amerika, wil niet zeggen dat Nederland en de overzeese gebiedsdelen gevrijwaard waren van rassenpolitiek en racistische sentimenten. Voor
inwoners van de Nederlandse koloniën was racisme werkelijkheid. Het
maakte deel uit van de koloniale politiek. In Indonesië bijvoorbeeld golden
niet alleen Nederlandse en Europese waarden en normen, het land vormde
ook een naar uiterlijk en afkomst gelaagde samenleving en eugenetische
discussiepunten, zoals rassenvermenging, hadden hun weerslag op de migratie- en huwelijkspolitiek (Cottaar & Willems 1984; Stoler 1991; Breman
1991; Wertheim 1991).
In Nederland zelf trof de overheid maatregelen tegen "vreemdelingen"
als zigeuners en Chinezen. Zij had in het algemeen niet veel sympathie voor
rondtrekkende mensen. Zigeuners werden van oudsher ook in Nederland
vervolgd. Daardoor woonden er zelfs een lange periode geen zigeuners meer
in Nederland. Lucassen (1990) laat zien dat ondanks dit intermezzo in de
achttiende en negentiende eeuw oude stereotypen via literatuur, toneel en
reisbeschrijvingen moeiteloos bewaard bleven en opnieuw tot leven gewekt
konden worden tegen het einde van de negentiende eeuw, als zigeuners zich
weer tijdelijk in Nederland vestigen. Met name na 1928 ligt de nadruk in de
beeldvorming heel duidelijk op criminalisering. In de oorlog volgden ambtenaren van diverse gemeenten bereidwillig het bevel op om zigeuners te registreren en geteed te maken voor vervoer naar Westerbork. Het verzoek werd
zelfs iets te enthousiast opgevat: een deel van de mensen moesten uiteindelijk
worden teruggestuurd omdat zij "gewone" woonwagenbewoners waren of
omdat zij wel degelijk ovet een Nederlands paspoort beschikten.
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Daarnaast kende, of misschien creëerde, de Nederlandse regering in de
twintigste eeuw haar "Chinezenvraagstuk". Uiterst negatief lieten overheid en
media zich uit over de aanwezigheid van Chinese zeelieden in Rotterdam en
Amsterdam. Zij kregen bijval van wetenschappers, onder meer van de sociograaf Van Heek, die de anti-Chinese maatregelen ondersteunde (Zeven
1987:85). Chinezen hadden geen recht op overheidssteun bij werkloosheid.
Onder aanvoering van het argument dat hun aanwezigheid de gemeenschap
voor grote financiële problemen en ordeproblemen stelde, werd in de jaren
dertig het plan opgevat hen te deporteren. Inmiddels waren veel Chinezen al
uitgeweken naar de provincies om als verkopers van pindakoeken in hun
onderhoud te voorzien. Toch lukte het na 1936 nog om Chinezen "huiswaarts" te verschepen. Voor zowel Chinezen als zigeuners bestond een
centraal bureau dat belast was met de registratie van persoonlijke gegevens,
foto's en vingerafdrukken, ter voorbereiding op internering en deportatie
(Wubben 1986; Zeven 1987).
In de jaren dertig dwongen de anti-joodse maatregelen direct tot een
standpuntbepaling. Ervaringen van antisemitisme waren toen niet nieuw. In
Nederland, en uiteraard ook in andere landen, werden joden al veel langer
met antisemitisme geconfronteerd. In de jaren dertig was de spanning groter
en bestond er een scherper antisemitisme dan voorheen (Hondius 1990;
Leydesdorff 1987). In 1935 worden op het congres van de Nazipartij in
Neurenberg de eerste wetten tegen joden uitgevaardigd, de Neurenberger
wetten. Vanaf dat moment waren huwelijken tussen joden en niet-joden
verboden. Dit is nog maar een van de verordeningen waardoor het voor joden
bijna onmogelijk werd nog langer in Duitsland en Oostenrijk te blijven. De
Kristallnacht in 1938 leidde tot verontwaardiging in de pers en in publicaties,
maar ten aanzien van joodse vluchtelingen werd in Nederland een zeer restrictief toelatingsbeleid gevoerd (De Jong 1990:65).
De reactie van wetenschappers
Hoe reageerden de wetenschappers? Keerden zij zich tegen antisemitisme?
Hoe definieerden zij de etnische en sociale verhoudingen in binnen- en
buitenland? Zoals gezegd werden biologistische verklaringen voor maatschappelijke problemen algemeen onderschreven. Men ging ervan uit dat
eigenschappen van ieder individu werden gedicteerd door naar ras en klasse
bepaalde eigenschappen. De meeste eugenetici verklaarden dat niet gesproken kon worden in termen van inferieure en superieure rassen (Harmsen e.a.
1988:108). Ook veroordeelden zij anti-joodse maatregelen. Aan de andere
kant bestond bij hen geen twijfel aan het bestaan van een "jodenvraagstuk" en
kwamen zij niet openlijk in verzet. Duits antisemitisme werd op internatio-
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nale congressen zelfs nauwelijks bekritiseerd en daar aanwezige nazi's ondervonden geen hinder.
Deze houding was volgens Harmsen e.a. niet anders dan die van de
meeste officiële instanties in Nederland. Waarschuwingen tegen politiek
misbruik van wetenschappelijke theorieën kregen weinig gehoor en het lijkt
er veel op dat de relatie tussen politiek en wetenschap nauwelijks gelegd werd.
Wetenschappers voelden zich althans niet verantwoordelijk voor de wijze
waarop theorieën inzet werden van politieke maatregelen. Nog in 1936, dus
drie jaar na de afkondiging van de Neurenberger wetten, legden professor
Methorst, directeur van het Bureau voor Statistiek, en Lentz, inspecteur van
de bevolkingsregisters, zich erop toe het bevolkingsregister zo te wijzigen dat
zowel eugenetici als bestrijders van criminaliteit daar baat bij hadden.
Methorst pleitte voor een biologische registratie naar voorbeeld van de
Noorse eugeneticus Mjöen die een "rasseninstinct" onder de bevolking wilde
aankweken om rassenkruisingen te voorkomen. Door kruisingen zouden
namelijk maatschappelijk ongewenste verschijnselen als ziekte en criminaliteit optreden. Methorst en Lentz ontvangen in 1 937 de complimenten van de
toenmalige president van het Beierse bureau voor statistiek, Dr. F. Zahn: de
Nederlandse bevolkingsregistratie is perfect en bruikbaar in verband met de
noodzakelijke "rassenhygienische" sanering in de toekomst. (Harmsen e.a.
1988:111)
Bij onderzoek naar de Nederlandse bevolking werd de joodse bevolking als bij traditie uitgesloten. Dit was al zo in het bevolkingsonderzoek uit
1908 van Bolk, professor in de ontleedkunde in Amsterdam en rector magnificus aan de universiteit, die als rassentheoreticus steeds aanzien had genoten.
Hij stelde op grond van schedelvorm, kleur van haren en ogen, een rassenindeling samen van de Nederlandse bevolking. Joden hoorden daar niet bij.
(Harmsen e.a. 1988:107-108)
Volgens Noordman (1989) hadden anti-joodse maatregelen wel
invloed op de beoefenaars van de eugenetiek. Hij constateert "een zekere
schuchterheid" als het "rassenprobleem" ter sprake kwam, wat niet het geval
zou zijn geweest in het begin van deze eeuw. Hij verwijst daarbij naar Van
Herwerden, de spil van de eugenetische beweging in Nederland, die al in
1926 het woord "rashygiëne" vanwege de politieke bijklank niet meer zou
gebruiken (129). Ook zou het ideaal van raszuiverheid in Nederland geen
steun vinden. De wijze echter waarop Noordman de idealen van raszuiverheid verbindt met uitspraken over ras-superioriteit is problematisch:
Dat veel eugenetici dachten in termen van ras-superioriteit (met name de superioriteit van
het blanke ras) is goed mogelijk. Toch waren uitlatingen in die richting spaarzaam. Raszui-
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verheid sprak de Nederlandse eugenetici als ideaal al helemaal niet aan. Waarschuwingen
tegen de gevaren van raskruising, zoals Hagedoorn die liet horen, impliceerden in het geheel
geen ideaal van raszuiverheid. Dat tras en volk synoniem zouden kunnen zijn, daaraan hechtten maar weinigen geloof. Een volk was na zoveel eeuwen een onontwarbare mengeling van
rassen en had daar soms zijn kwaliteit aan te danken, zo had K.H. Bouman al proberen aan
te tonen. [...] De mythe van de raszuiverheid werd in Nederland over een breed front aangevallen, zelfs in de nationaal-socialistische pers. (Noordman 1989:129)

Deze passage lees ik als een beschrijving van de houding van eugenetici ten
aanzien van antisemitisme of racisme. Uitspraken over ras-superioriteit en
meer nog over raszuiverheid lijkt Noordman hier te beschouwen als indicatoren van een racistisch vertoog, hoewel hij zich niet van deze term bedient.
Zijn bevindingen moeten in ieder geval illustreren dat de houding van veel
Nederlandse wetenschappers minder kwalijk was. Noordman wekt hier ten
onrechte de indruk dat een afwijzing van het ideaal van raszuiverheid een
"tegen-vertoog" vormt. Evenmin is het terecht een uitlating in termen van
ras-superioriteit te zien als de enige, minimale premisse van een racistisch
vertoog. Wat de wetenschappelijke verhandelingen interessant maakt, en
Harmsen e.a. wijzen daar ook op, is dat de meeste eugenetici wel met nadruk
termen als inferioriteit en superioriteit afwijzen. Die afwijzingen zal ik hier
combineren met andere uitlatingen en met de implicaties daarvan.
De bevindingen van Noordman komen onder druk te staan als ik ze
relateer aan de inhoud van de twee wetenschappelijke werken die ik hieronder
aan de orde stel. Mogelijk berusten de verschillen in waarneming op een
verschil in invalshoek bij de beschouwing van teksten in relatie tot racisme.
Van schuchterheid ten aanzien van het "rassenprobleem" is in Het bevolkingsvraagstuk van Sirks en Methorst (1948) geen sprake. Zij waarschuwen wel
veelvuldig voor misbruik van theoretische inzichten. Schuchterheid is evenmin aanwezig in het werk van Steinmetz en andere wetenschappers die hun
bijdrage leverden aan De rassen der menschheid(1938).
De bespreking van enkele aspecten uit deze twee werken zal de stelling
nuanceren dat eugenetici of wetenschappers in het algemeen zelden uitspraken deden in termen van superieure of inferieure rassen. Die uitspraken of
waarschuwingen tegen gebruik van deze termen leiden in deze twee werken
naar het zich laat aanzien niet tot een opzienbarende verandering van het
paradigma. Eerder nog wijst de inhoud van deze werken naar een retorische
strategie, naar een verklaring van goede gezindheid aan de lezers. Verder zal
uit de bespreking duidelijk worden dat een standpunt over raszuiverheid of
rassenvermenging niet de noodzakelijke pijlers van een racistisch vertoog
vormen. Evenmin is daarin de term ras onontbeerlijk: joden worden niet
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direct als een ras voorgesteld. Toch zijn teksten over joden te beschouwen als
reproducties van een raciaal vertoog. De bespreking hierna onderstreept
bovendien nog eens hoe moeilijk biologistische standpunten te isoleren zijn
van racisme, of ze nu betrekking hebben op cultuur of op ras.

8.3 De rassen der menschheid en Het bevolkingsvraagstuk
Tussen De rassen der menschheid (1938) en Het bevolkingsvraagstuk (1948) ligt
een periode van tien jaar, waarin de Tweede Wereldoorlog zich afspeelde. In
beide boeken wordt met grote regelmaat kritisch ingegaan op rasverheerlijkine, rassenwaan of antisemitisme. Hoewel de auteurs verschillende thema's
behandelen en de boeken in opzet van elkaar verschillen, zijn er overeenkomsten aan te wijzen in de manier waarop zij hun commentaar op actuele
ontwikkelingen verwerken. O p die passages zal ik mij richten. Het gaat erom
te inventariseren hoe de schrijvers racisme en antisemitisme opnemen in hun
betogen: welke gevolgen hadden de recente ontwikkelingen, de manifestaties
van antisemitisme, de moorden op joden, voor de theorievorming over rassen
en welke plaats kennen zij daarin aan joden toer Ik besteed aandacht aan de
terminologie: zijn er termen die zij in het licht van het recente misbruik niet
meer gebruiken? Vooral ga ik na of er een bepaald patroon te ontdekken is in
de standpunten en argumentaties die zij naar voren brengen.
De oorlogsjaren, inclusief de jaren van voorbereiding, kunnen dus een
sleutelpositie krijgen in het raciaal vertoog, zoals dat eerder gold voor respectievelijk slavenhandel en slavernij, en de rassenhaat in de Verenigde Staten en
Zuid-Afrika. Referenties aan deze en andere situaties waarin racisme een
belangrijke rol speelde, blijven evenwel relevant. Ik bespreek beide boeken
afzonderlijk, aan de hand van deze punten.

De rassen der menschheid
De rassen der menschheid (1938) concentreert zich op de vraagstukken rond
rassen in het algemeen. De inleiding van professor Barge biedt een totaaloverzicht, met afbeeldingen van de diverse rassen. Daarnaast zijn bijdragen
opgenomen van doctor Hagedoorn over erfelijkheid en rasvorming, van
professor S.R. Steinmetz over sociologische rasproblemen en van doctor R.
Steinmetz, die rasverheerlijking en antisemitisme in Duitsland aan de kaak
stelt.' Niet alleen hij, maar ook de andere drie auteurs verwerpen misbruik
van rassentheorieën. Toch nodigen ook hun bijdragen uit tot een kritische
analyse. Zij doen discutabele uitspraken, maar die achten zij niet in tegen-
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spraak met hun visie op de Duitse rassenpolitiek. Hun kanttekeningen, hun
beweringen en argumenten zijn interessant omdat hun herhaald voorkomen
suggereert dat ze deel uitmaken van geaccepteerde vertogen. Enkele van die
kenmerken, een positieve kijk op kolonialisme, de formulering van geestelijke
raciale eigenschappen, de positie van joden in de rassentheorieën, de interactie tussen cultuur en ras, laat ik hieronder zien aan de hand van passages uit de
hoofdstukken van respectievelijk S.R. Steinmetz, Barge en Hagedoorn. Kernvraag blijft ook hier of en hoe verbeeldingen van blanken als vertegenwoordigers van een superieur ras worden doorbroken.
De explosieve groei van antisemitisme dwingt onmiddellijk tot een
standpuntbepaling van de wetenschappers. Een vraag die we daarbij kunnen
stellen is ook in hoeverre deze ontwikkeling erkend wordt voor Nederland en
of misbruik van rassentheorieën ook betrokken wordt op kolonialisme,
slavernij en slavenhandel, situaties die misschien al wat langer op een strenge
veroordeling wachtten, maar op dat moment minder op de voorgrond drongen. Net als antisemitisme nodigen ze uit tot een stellingname tegen racistische rechtvaardigingen. Steinmetz maakt hiermee een begin in het
voorwoord. Heel voorzichtig en heel vluchtig neemt hij daarin afstand van
een superieure houding, die we als eurocentrisch zouden kunnen omschrijven. Hij signaleert althans een gunstige verandering. Impliciet erkent hij dat
"wij" een kwalijke houding aangenomen hebben tegenover andere delen van
de mensheid: "Wij zijn ruimer en bescheidener geworden." Toch spreekt hij
al op de eerste pagina van de lage beschaving van de "negers" en de Aboriginals en neemt hij ten aanzien van kolonialisme een weinig bescheiden standpunt in. (Deze passage volgt direct op de mededeling dat "wij" bescheidener
zijn geworden.):
O m een betere markt voor onze industrieele producten te verkrijgen en tevens de ons ontbtekende grondstoffen en levensmiddelen, hebben wij de bevolking der tropische landen in
zeker opzicht opgevoed; wij hebben de slavernij en het slavenhalen in hoofdzaak afgeschaft,
soms slechts in naam, maat ook dat is een begin; wij hebben haat nieuwe behoeften gegeven.
Op allerlei manieten leert zij zich aanpassen aan den Europeeschen handel en aan onze landbouwmethoden. (VIII)

Kern van deze passage vormt de paternalistische stelling: wij hebben de bevolking der tropische landen in zekere zin opgevoed. De noodzaak daartoe wordt
eerst uitgelegd (industriële grondstoffen en levensmiddelen). De puntkomma
zouden we als een zwakke argumentatieve indicator kunnen opvatten, waarna
wordt uitgelegd hoe de opvoeding moet worden begrepen. Conform de betekenis van opvoeding, is de relatie russen "wij" en "zij" die van begunstiger en
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ontvanger. De syntactische opbouw ondersteunt deze betekenis. Het onderwerp is tevens subject van de handeling en staat vooraan in de proposities, en
er is expliciet of impliciet een begunstigde betrokken binnen het predikaat, de
bevolking. Bovendien lijkt het erop dat "onze" daden vruchten hebben afgeworpen, immers, volgens de laatste zin heeft de bevolking haar positie geaccepteerd: ze leert. Haar rol bestaat eruit zich aan te passen aan "ons" ofwel aan
"Europa". Bovenstaand fragment valt moeilijk te interpreteren als een principiële kritiek op kolonialisme. De verhouding tussen kolonisator en gekoloniseerde staat niet ter discussie.
Ook op een andere manier kan "de ander" als ondergeschikt object
naar voren treden. Mensen in de gekoloniseerde gebieden zijn niet alleen
object van zending of opvoeding, ten bate van economische belangen, ze zijn
ook object van studie en als zodanig van wetenschappelijk belang. Dat nu lijkt
de pijn van verdwijning te verzachten:
De Indianen van Noord- en Zuid-Amerika, de Eskimo's en de Aziatische Boreaal-volken, de
Australiërs en de Oceaniërs (Melanesiërs, Micronësiers en Polynesiërs) behoorden langzamerhand alle tot her koloniaal - of tor her grondgebied van beschaafde volken, eir werden
daardoor beter of voor het eerst aan ons bekend. De gevolgen van die aanraking zullen wij
later bespreken. Het is een geluk, dar zij, vóórdat zij ondergaan of wel hun oorspronkelijke
trekken verliezen, d.i. kultureel ondergaan, in onzen blik op her menschdom en zijn primitiviteit geleefd hebben. Een onherroepelijk verlies is daardoor tenminste voor zoverre vermeden. (IX-X) [letterlijk geciteerd]

Beschaafd en koloniaal aan de ene kant, primitiefen gekoloniseerd aan de
andere kant. De benadering van de volkeren die hun ondergang tegemoet
gaan, is tekenend voor de manier waarop tot nu toe over de als primitief geafficheerde volkeren werd geschreven. Die benadering wordt bijna letterlijk
verwoord: "[zij hebben geleefd] in onze blik op het menschdom en zijn primitiviteit". Het gaat er vervolgens dus om vast te leggen hoe de geschiedenis van
"ons" eruit heeft gezien. "Zij" behoren niet meer tot de tegenwoordige tijd.
Deze tijdsmanipulaties ondersteunen de differentiaties tussen volkeren: zij
vertegenwoordigen diverse tijdperken. Een vrijwel identieke argumentatie
troffen we eerder aan in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, toen het belang van de reis naar Nieuw-Guinea aan
de orde kwam. Het geluk waarvan gesproken wordt, hebben niet de inwoners
van Nieuw-Guinea, maar "wij" aan de zijde. Op de achtergrond spreekt mee
het vertoog waarin het recht van de sterkste zal zegevieren, terwijl anderen ten
ondergaan. Als concept bestaat culturele uitwisseling niet. De primitief staat
voor de ander en is vertegenwoordiger van een verleden dat "wij" ver achter
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ons hebben gelaten, maar waarover nog veel vragen bestaan. Zij nu maken de
geschiedenis van "de" mensheid tastbaar en hebben alleen in die zin betekenis. Zij bestaan slechts als object van beschouwing en voor zover zij in deze
voorstelling van de historie een plaats krijgen toebedeeld. Een eigen geschiedenis wordt zo in een enkele zin genegeerd. Het object van beschouwing is
overigens niet altijd een ras; afwisselend wordt ras dan wel volk gebruikt.
Steinmetz degradeert "anderen" door ze terug te plaatsen in de tijd en
door hun slechts betekenis te geven als studieobject of als middel tot economische groei. In het verlengde daarvan kent hij diverse volkeren ook verschil
in geestelijke kwaliteit toe, hoewel hij zich niet van deze termen bedient. De
mentale vermogens zijn naar volk voorbeschikt. Als bij traditie wordt Hellas
binnengehaald als een "eigen" cultuurgoed, als hoogtepunt in de wereldbeschaving (vergelijk het citaat uit Bos 1876, hoofdstuk 3). De rijke Chinese
geschiedenis ten spijt blijkt met het citaat van Herder de lauwerkrans uitsluitend aan Europeanen voorbehouden:
HERDER had zeer waarschijnlijk gelijk, toen hij zeide, dat, wanneer Hellas bevolkt ware
door Chineezen, het niet ons Hellas geweest zou zijn, de Helleensche beschaving niet
gebloeid zoti hebben en de Europeesche kultuurkring een geheel ander beeld zou aangeboden hebben. (XI)5

Overzien we slechts deze enkele fragmenten dan wordt duidelijk dat al in het
voorwoord de contouren van een racistisch vertoog zich aftekenen. Dat
vertoog is gebaseerd op de exclusief eurocentrische benadering van de "eigen"
geschiedenis. "Wij" komen uit de geschiedenis naar voren als de dragers van
een superieur en onweersproken verleden: de Griekse voor-christelijke
beschaving wordt toegeëigend en "wij" worden geïdentificeerd als
"beschaafde volken". Die kwaliteit treedt - zij het niet expliciet - op als legitimatie van kolonialisme. "Anderen" treden alleen naar voren als passieve objecten, als mensen die nog opgevoed moeten worden en voorlopig exemplaren
zijn van een ver verleden. Zij zijn object in stilstand. Ze staan buiten tijd en
geschiedenis, beschikbaar aan "ons".
In het hierop volgende inleidende hoofdstuk geeft Barge een gedetailleerd
overzicht van alle rassen die te onderscheiden zijn, met een honderdtal foto's
ter illustratie. Hij ontleent daarbij veel aan de indeling van Von Eickstedt uit
1933. Dit hoofdstuk moet gelezen worden als basisinformatie en biedt een
indruk van wat op dat moment algemeen wetenschappelijk aanvaard werd.
Steinmetz was in ieder geval tevreden over de auteur: hij verwees naar Barge
toen hij in het voorwoord stelde dat het gewenst was om in deze tijd juist

Hoofdstuk 8 Wetenschap tussen 1930 m 1950

295

"mannen van het vak" aan het woord te laten. Deze karakterisering kunnen
we opvatten als een kritische verwijzing naar de toenmalige situatie, waarin
niet langer alleen "vakmannen" zich met de rassenvraagstukken bezighielden.
Barge legt zich als antropoloog uitsluitend toe op een beschrijving van
te onderscheiden lichaamskenmerken. Vorm van het hoofd, lengte, pigmentatie en haarvorm vormen de basis. Uitvoerig geeft hij uitleg aan de formule
voor schedelmeting en gelaatsindex (7-10). Net als Sirks voert hij Blumenbach op, maar met zijn verwijzing naar Linnaeus gaat hij nog verder in de tijd
terug. Diens indeling geeft hij weer, evenals de toevoeging bij het vierde ras,
de homo africanus: "Hij is sluw, lui, onverschillig, zalft zich met vet en wordt
door willekeur geregeerd" (17). Barge weerspreekt de indeling niet, evenmin
de karakterisering van de rassen en nog voordat hij tot de beschrijving van
rassen overgaat, heeft hij het inferieure ras al vastgelegd. In zijn keuze stemt
hij overeen met Sirks en Steinmetz. Ook bij hen is inferioriteit het predikaat
van "negers" terwijl ze functioneren als tegenpool van het zogenaamde blanke
ras. In talloze passages brengt Barge een hiërarchisch onderscheid aan tussen
rassen. Dit ontstaat vooral door de oppositie die hij creëert tussen het uiterlijk
van het "zwarte ras" en het "blanke ras". In de beschrijving van het zwarte ras
duiken bijvoorbeeld kenmerken op van prehistorische mensen en van dieren,
i.e. apen, en als hij in de samenvatting de geschiedenis van de mensheid
reconstrueert, is geen spoor van twijfel te bekennen in zijn aanname van superieure en inferieure mensgroepen. Basis voor verschil in waardering is het
lichaam zelf, een thema dat we kennen van Blumenbach (zie hoofdstuk 2). In
de beschouwing van Barge treden daarbij sterk sociaal-darwinistische motieven en argumenten naar voren. De benadering van beide thema's, schoonheid
en ontwikkeling, zal ik toelichten.
Zowel schoonheid als ontwikkeling zijn af te lezen aan het lichaam en
markeren de status van een volk en ras. Waardering valt vooral vertegenwoordigers van het blanke ras ten deel. Georgië kent bijvoorbeeld "schoone vrouwen", "waarbij de blanke huidkleur der noordsche rassen met de fijne zachte
en melancholieke trekken van het oriëntalide ras op zeer gelukkige wijze is
verbonden" (36). Het "indide ras" geldt als zeer harmonieus, "zoowel in
gelaatstrekken als in den algemeenen lichaamsvorm, een kenmerk, dat zich
zelfs tot in de onderste lagen der bevolking weet te handhaven" (36). De laatste zin maakt duidelijk hoezeer ook de beschrijving van rassen met standsbesef gepaard gaat: de bovenlaag is graadmeter.
Het uiterlijk van het "Europide hoofdras" staat in contrast met dat van
het tweede ras, het "zwarte hoofdras" waarvoor in het algemeen zou gelden
dat het gelaat "een aantal primitieve kenmerken [vertoont] die bij de overige
menschen, althans in dezen graad en combinatie, niet voorkomen" (44). De

296

In de ban van hel ms

Australiërs stelt Barge te boek als de meest primitieve mensen. "Wild" en
"aapachtig" zijn hun kenmerken, die hij overigens wel tussen aanhalingstekens zet, maar expliciet nuanceert hij ze niet. De beschrijving rechtvaatdigt
juist die kenmerken. Hij spreekt van overvloedige beharing, van de primitieve
en wilde aanblik van het gelaat en van een grijpvoet (61-62). Lichamen indiceren zo facetten van ontwikkeling, de verschillende stadia van de evolutie.
Dat een raciaal vertoog ook een geografische component kan krijgen,
wordt duidelijk in zijn beschouwing over oorspronkelijke gebieden en de
periferie en daarmee neemt Barge elke kritiek op kolonialisme of expansie de
wind uit de zeilen. Hij bestrijdt de opvatting van Haeckel en Darwin dat het
oerwoud als oorspronkelijk gebied moet worden aangewezen. Volgens Barge en hij spreekt hier niet zozeer namens zichzelf- is het oerwoud eerder een
plaats van stilstand. Op gezag van de Duitse antropoloog Von Eickstedt stelt
hij dat Australië en Zuid-Amerika gezien moeten worden als randgebieden
waar "primitieve, voor verdere ontwikkeling en dilferentieering weinig
vatbare rassen door de meer begaafde en voor hooger specialiseering gevoelige
elementen verdrongen zijn" (1938:117). Deze stelling verwoordt hij vervolgens diverse malen. Progressie en stilstand plaatst hij tegenover elkaar:
[Wij hebben er reeds op gewezen] hoe in de progressieve ontwikkeling der menschheid - en
niet van de menschheid alleen - de hooger gespecialiseerden met meer aanpassingscapaciteit,
groorer energie en bewegingsdrang, de meer primitieve, voor actieve aanpassing minder
geschikten, van het differentieeringscentrum uit voor zich uitdrijven. ( 1 938:126-7)

Het gevolg is dat de laatsten langzaam uitsterven of door "progressieven"
worden vernietigd. Met de tussenzin "en niet van de menschheid alleen"
spoort Barge de lezers aan een vergelijking te maken met de verhoudingen in
de dierenwereld. Hijzelf wijst met grote regelmaat op de analogie tussen mens
en dier en ook zijn lexicale keuze voor "voor zich uitdrijven" weeft het vertoog
over dieren in. De vergelijking met dieren, een vergelijkingsargumentatie,
verschaft hem een stevige basis voor zijn stelling en zo wordt hier een sociaaldarwinistisch vertoog over de teloorgang van de zwakkeren gerepeteerd. De
confrontaties tussen "hoog" en "laag" kennen slechts één uitkomst, de ondergang van de laatste. Deze uitkomst lijkt zijn verklaring te vinden in de kwaliteiten van de groepen waar het om gaat. Die predikaten maken deel uit van de
argumentaties. Aan de ene kant treft men de hoog gespecialiseerden, aan de
andere kant de primitieven. Uit de nadere karakterisering daarvan kunnen we
afleiden dat aanpassingscapaciteit, energie en bewegingsdrang van levensbelang zijn. Met die kwaliteiten kan men als winnaar uit de strijd komen.
Daarop berust de argumentatie en de legitimatie: je bent met die kwaliteit
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behepr of niet. En zoals wc in de analyse van de boeken van rond negentienhonderd zagen, gelden ook hier de natuurwetten. Die bepalen overwinning
en teloorgang en gaan uit van een aangeboren, ofwel natuurlijke ongelijkheid
tussen mensen, ofwel rassen.
Barges bijdrage getuigt in het geheel niet van enige reserve tegen theorievorming die uitgaat van geestelijke ongelijkheid tussen rassen. Hij heeft de
bovenstaande opvatting van Von Eickstedt overgenomen en op diens werk
heeft hij ook de rassenbeschrijvingen gebaseerd, terwijl Von Eickstedt een
omstreden wetenschapper was. 6 Barge houdt verder zijn eigen betrokkenheid,
zijn eigen mening, op afstand en lijkt er toch vooral naar te streven zo objectief mogelijk de stand van wetenschap op dit gebied weer te geven. Een
verband met rassenpolitiek of racisme, rassenwaan of rassenhaat legt hij niet.
Zelfs het onderwerp antisemitisme houdt hij buiten zijn betoog. Wel besteedt
hij aandacht aan joden en de actualiteit van het "jodenvraagstuk" (42-44). Dit
vraagstuk moeten we echter net als het "Pygmeeënvraagstuk" zien als een
theoretisch, conceptueel vraagstuk; de actuele politieke betekenis van "jodenvraagstuk" negeert hij. Barge concentreert zich op de vtaag in hoeverre diverse
groeperingen een ras vormen, of ze raszuiver zijn en wat hun raciale herkomst
is. Barges stelling over joden is duidelijk: joden vormen geen zuiver ras en dat
geldt ook voor de Europese volken. Maar ondanks deze ontkenning, neemt
hij toch een drietal foto's op van respectievelijk "het Sephardim-type", "het
Armenide-" en "het Aschkenasim-type" (figuur 44-46). Zo heeft hij toch het
uiterlijk van joden herkenbaar gemaakt voor de lezers, en vooral ingedeeld in
"typen".
Barge houdt zich kortom in dit hoofdstuk aan zijn antropologische
taak (zo wordt die althans opgevat) rassen alleen lichamelijk te beschrijven. In
die beschrijving roept hij beelden van meer- en minderwaardigheid op. Die
beelden worden versterkt door zijn exposé over de prehistorische mens en de
ontwikkelingsgeschiedenis. Hij legt geen enkel verband tussen antropologische theorieën en antisemitisme of rassenhaat. Zeer indirect verwijst hij naar
antisemitisme maar dan alleen door een fout in de argumentatie aan te
duiden: het joodse ras bestaat niet. Met deze schaarse referenties aan de politieke ontwikkelingen van dat moment is Barge een uitzondering. De andere
auteurs gaan hier juist wel en expliciet op in. 7
Hagedoorn besteedt veel aandacht aan raszuiverheid en zal in dat verband
ingaan op de vraag of rassenvermenging, ook voor joden, nadelen zal hebben.
Maar net als Barge relateert hij de verhoudingen tussen rassen aan verhoudingen tussen soorten dieren. Hun beider visie geeft alle aanleiding te veronderstellen dat zij hier een wetenschappelijke benadering presenteren die velen
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ondersteunden. In de oudere schoolboeken was die benadering in ieder geval
algemeen.
Evenals Barge spreekt Hagedoorn niet openlijk van "wilde rassen". Hij
plaatst "wilde" tussen aanhalingstekens en vindt het niet terecht om de primitiefste mensen als "wilden" te beschouwen (212). Blijkbaar was dit een actueel
punt van discussie. "Primitief" kan wel, "wilde" niet, want zelfs de "wilde" is
al drager van een cultuur. Zijn opvatting nuanceert hij door de stelling te
poneren dat er geen al te diepe kloof bestaat tussen, wat hij noemt "echte"
mensen en "hogere" dieren (213). Opvallend genoeg spreekt hij hier niet van
mensen in het algemeen maar van "echte mensen", waardoor direct het beeld
is geschetst van een wereldbevolking die bestaat uit mensen van ongelijke
status. 8 Daarna neemt zijn betoog een wending en vermengt hij vertogen over
standen en rassen. Daarbij is het noodzakelijk om na elke verklaring over een
principiële menselijke gelijkwaardigheid verder te lezen, om erachter te
komen wat precies de betekenis daarvan is. Hagedoorn erkent namelijk dat
geestelijke vermogens binnen een ras verschillend kunnen zijn, maar, zo stelt
hij, die verschillen duiden niet op meer- of minderwaardigheid. Hiermee
bedoelt Hagedoorn de stand-afhankelijke verschillen. Duits onderzoek zou
uitwijzen dat geestelijke vermogens onder boeren veel kleiner zijn dan gemiddeld. Dat nu is volgens Hagedoorn geen bezwaar, als maar voldaan is aan een
voorwaarde: als een ieder (ras) het werk doet dat in zijn vermogen ligt (213).
Die voorwaarde keert in variaties terug in zijn betoog over rassenkruising.
Bruikbaarheid, in economische zin, is steeds het criterium.
Terwijl Hagedoorn enerzijds een onderscheid in meer- en minderwaardigheid afkeurt, negeert hij verder iedere racistische implicatie van zijn
beschrijving van die verschillen. Naar ras aangeboren vermogens voorspellen
relaties tussen mensen. Daarop rust de grondslag en rechtvaardiging van
slavernij en koloniale uitbuiting. Hagedoorn bedient zich van een verklaring
die we hiervoor bij Barge aantroffen en in de veel oudere schoolboeken:
En zoo [net als de versmelting of verdwijning van diersoorten in aanraking met andere]
kunnen we ons ook het verdwijnen van "wilde" menschenstammen goed voorstellen, die in
aanraking kwamen met menschelijker wezens. Ook heden kennen we het verschijnsel, dat
een ras nog alleen maar als ondergeschikten, of zelrs ais slaven van een intellectueel beter
toegerust ras voorkomt, en dan groote kans loopt om op den duur, zonder veel sporen na te
laten, in het andere ras te worden opgenomen. (1938:216)

De analogie tussen verhoudingen in de wereld van dier en mens vormt ook
hier de basis van de argumentatie. Sprak Hagedoorn eerder van "echte"
mensen, nu spreekr hij van "menselijker wezens" tegenover de "'wilde'
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menschenstammen". Die kwaliteiten of rangorde, voorspellen de verhouding
tussen beide. Een confrontatie ("aanraking") leidt tot de ondergang van de
laatsten. Dit is de algemene regel en het verleden toont dat die zowel voor
mens als dier opgaat. Die situatie beschrijft Hagedoorn in de eerste zin. De
analogie ("En zoo") met de dierenwereld, legt de verbinding naar de eerste
dn, vervolgens verbindt hij heden ("ook") met het verleden. Deze achterliggende thematische structuur kan als rechtvaardiging fungeren: verleden en
heden worden met elkaar verbonden, zoals de dieren en de mensen. In de
tweede zin wordt de stelling uit de eerste zin opnieuw aannemelijk gemaakt,
nu voor het heden. Deze zin gaat dus ook over het verdwijnen van een ras, een
slotfase ingeluid door de ondergeschikte positie, of door de positie van slaaf.
De uitslag van de confrontatie wordt dus volledig voorgesteld als een natuurlijk verschijnsel, de redenering is logisch als men de analogie acceptée«. Een
alternatieve gevolgtrekking is niet mogelijk. De "ontmoeting" tussen wezens
met een verschillende culturele achtergrond leidt in geen geval tot zoiets als
een interculturele of interraciale verbintenis. Het ondergeschikte ras
verdwijnt. Opgenomen worden zonder veel sporen na te laten, betekent
zoveel als bijna geheel en al verdwijnen.
Ook op andere plaatsen brengt Hagedoorn zijn overtuiging naar voren
dat verschil in ras samengaat met een verschil in geestelijke kwaliteit. Bij twee
belangrijke thema's, de rassenkruising en raszuiverheid, laat hij dit meermalen
weten. In de wijze waarop hij zijn bezwaren tegen rassenkruising verwoordt,
vind ik geen grond voor de tamelijk milde houding van Noordman. Wel trekt
Hagedoorn een grens door kritiek te formuleren op eugenetici. Hij merkt op
dat de wijze waarop zij pleiten voor voortplanting onder maatschappelijk sterken, soms neerkomt "op een gevoel van superioriteit van de eigen persoonlijkheid en de eigen groep over menschen, die er wat anders uitzien en die zich
wat anders kleeden dan wij zelf" (258). De bijvoeglijke bijzin ("die...zelf")
impliceert echter tegelijkertijd dat Hagedoorn zichzelf en zijn lezers tot een
ander slag mensen rekent dan zij die het object van onderzoek vormen; ze zien
er anders uit en kleden zich anders. Hij schroomt voorts niet om rassenkruising op grond van een verschil in aangeboren aanleg te bediscussiëren. De
kruising kan soms onvoordelig uitpakken. Raciale verschillen in aanleg
kunnen namelijk nuttig zijn voor een samenleving. Allen voeren het werk uit
waartoe zij volgens hun ras geschikt zijn. Zo kunnen twee rassen elkaar
aanvullen, een rassenbewustzijn kan het ideaal zijn:

Voor het voortbestaan van afzonderlijke rassen kunnen zeer verschillende redenen zijn. Als
twee rassen in één symbiosegroep samen leven, en daarbij elkaar aanvullen, doordat de
personen van de eene groep geschikr zijn voor de eene soort noodzakelijk wetk, terwijl de
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menschen uit de andere groep door linn verschillenden aanleg weer voor ander werk deugen,
dat toch ook, in het belang van de gemeenschap, gedaan moet worden, dan is her behoud
van die rassen om deze reden reeds uitermate gewenscht. Het ideaal is dan zelfs een toestand,
waarbij elk van die rassen een eigen rassenbewustzijn, een gevoel van saamhorigheid bezit,
dat maakt, dat huwelijken van rasgenooten met elkaar voldoende in de meerderheid zijn om
het voortbestaan van de rassen re waarborgen. (1938:258)

De auteur refereert hierbij niet meteen aan een concrete situatie. Toch is het
vrij eenvoudig deze argumentatie toe te passen op raciaal gelaagde samenlevingen als Zuid-Afrika en toenmalig Nederlands-Indië. De argumentatie kan
makkelijk functioneren als legitimatie van structurele onderdrukking. Door
rassenkruising kunnen die afzonderlijke raciale functies verloren gaan.
Volgens Hagedoorn komt rassenkruising daarom neer op een combinatie van
aanleg, waardoor het gevaar bestaat dat de nazaten niet meer bruikbaar zijn.
Daarnaast wijst hij ook op het gevaar van ziekten en afwijkingen door "bastaardisering". (1938:259)
Hagedoorn past het thema van rassenkruising ook toe op de kwestie
van huwelijken tussen joden en niet-joden (261-263). De nieuwe Duitse
bepalingen acht hij in beginsel juist omdat ze joden zelf ten goede zouden
komen. Door gemengde huwelijken, zo redeneert hij, riskeren zij niet meer
raszuiver te zijn en ten onder te gaan in een "variabel mengras". Hij stelt
daarom ook de vraag of de segregatie niet te laat is. Algemeen staat hij op het
standpunt dat "massabastaardisering" nooit tot een positief resultaat zal
leiden. Eerder bracht hij al naar voren dat zowel het ontstaan van "bijzonder
uitblinkende personen" als "disharmonische individuen" het resultaat kunnen
zijn van rassenkruising (211-212). Hij is uiteindelijk tegen rassenkruising,
net als tegen huwelijken tussen aanverwanten. Genetici dienen volgens hem
steeds op het gevaar van rassenkruisingen te wijzen. Zij moeten ervoor waken
dat mestiezenbevolkingen ontstaan. Zijn ze er eenmaal dan is het zaak ze te
laten opgaan in het numeriek sterkste ras (282-283). Deze eugenetische principes zijn te verkiezen boven de sterilisatiewetten, die nu alom worden gepropageerd (283).
O p grond van deze uitspraken valt het moeilijk vol te houden dat
Hagedoorn geen pleitbezorger was van raszuiverheid, zoals Noordman stelt.
En zijn verdediging van raszuiverheid is niet de enige basis voor kritiek op zijn
opvattingen. Toch is het betoog van Hagedoorn blijkbaar niet uitzonderlijk of
controversieel. Steinmetz heeft het in ieder geval van voldoende waarde
geacht om het op te nemen in zijn boek. Hagedoorn distantieert zich dan
misschien van de wijze waarop de Duitse rassenpolitiek werd uitgevoerd en
hij bekritiseert de representatie van joden als minderwaardige mensen. In

Hoofdstuk*

K'Mini-li.ip nu,™ IVO rn l')W

301

principe staat hij evenwel achter het verbod op huwelijken tussen joden en
niet-joden. Deze opvatting wordt door velen gedeeld, vanuit eenzelfde soort
"bezorgdheid", ook door Steinmetz.
Ook S.R. Steinmetz gaat in op de actualiteit van het "Joodse Vraagstuk".
Wederom treffen we de stelling aan dat een joods of semitisch ras niet bestaat,
terwijl tegelijkertijd wel de begrippen rassenkruising en aanleg worden toegepast en ook Steinmetz somt karaktereigenschappen op. Daarbij beperkt hij
zich noodgedwongen tot de "oostelijke" joden in Amerika, omdat naar hij
zegt, vergelijkingsmateriaal ontbreekt:
Bescheidenheid is niet hun deugd, integendeel, minder dan anderen denken zij aan buurmans rechten. [...] Eerbied voor de wet kennen zij niet (1938a:355).

Dit zijn slechts twee van de vele kenmerken die Steinmetz hier presenteert.
Toch stelt hij zich te weer tegen antisemieten. Allereerst door op te merken
dat deze eigenschappen niet aangeboren zijn, wat antisemieten willen doen
geloven (355). Ten tweede stelt hij dat de karakteriseringen veelal tendentieus
zijn (358). Maar in dit hoofdstuk zal hij de representaties van joden wel
bespreken. Soms verklaart hij hun "vreemde" gedrag (omstandigheden dwongen hen daartoe), andere stereotypen ondergraaft hij doof nieuwe feiten aan
te dragen of door de vraag te stellen of de toegekende eigenschap wel typisch
joods is.
Twijfel aan de rechtmatigheid of niet, de kenmerken noemt hij wel en
in die zin neemt hij evenveel ruimte als Hagedoorn en Sirks in hun bepaling
van "joodse karakters". H u n tweeslachtige houding zien we ook bij Steinmetz
in zijn beschouwing over gemengde huwelijken. Die stelt hij aan de orde, dat
wil zeggen, hij spreekt zijn zorgen uit over het verdwijnen van de joodse
cultuur. Dat is volgens hem niet alleen te wijten aan het antisemitisme, maar
ook aan de culturele gelijkheid en assimilatie van joden. Door zijn ongerustheid uit te spreken, betoont hij zich een oprechte discussiepartner, die alleszins redelijke argumenten naar voren brengt. Hij heeft het beste met de joodse
bevolking van Nederland voor. Vanuit die goede bedoeling moet ook zijn
verwijt aan joden zelf worden gezien, nu zij zozeer geassimileerd zijn dat hun
cultuur verloren dreigt te gaan. Dit verwijt kunnen we ook zien als een voorbeeld van "blaming the victim"; niet langer de "daders", in dit geval antisemieten en antisemitische bepalingen, maar joden zelf zijn verantwoordelijk
voor de teloorgang van hun culruur. Hij tracht dan ook een oplossing voor het
probleem re vinden in een vestiging van joden in Palestina en hij weegt de
mogelijkheden hiervoor tegen elkaar af (367) 9 . Het probleem van antisemi-
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tisme, dat op dat moment het meest nijpend is voor joden, ook in Nederland,
verdwijnt daarmee uit beeld. De schuldvraag en de oplossing liggen daardoor
eerder bij joden zelf.
Regelmatig wordt in De rassen der menschheidontkend dat antisemitisme in
Nederland voorkomt, ook door Steinmetz (1938a:367). Ik wil ter afsluiting
van de analyse van zijn betoog stilstaan bij deze ontkenning, evenals bij zijn
opvattingen over rassenwaan en rassenhaat. Die zijn opmerkelijk en hebben
eenzelfde retorisch of argumentatief effect als zijn opvatting over antisemitisme.
Zoals we hiervoor regelmatig hebben gezien, verwijzen wetenschappers vooral naar Duitsland als ze misbruik van de eugenetica of rassentheorieën aan de kaak stellen. In Duitsland groeit het kwaad van antisemitisme.
Dat strookt met de feiten, maar Nederlanders gaan evenmin vrijuit. Antisemitisme komt ook in Nederland voor en daarover verscheen ook toen al literatuur (zie bijvoorbeeld Polak 1933). Toch steken de wetenschappers geen
hand in eigen boezem. Steinmetz ziet in Nederland geen grond voor antisemitisme en wijst daarbij op het volgende: joden zijn misschien in een
bepaalde bedrijfstak sterk vertegenwoordigd, sterker dan je op grond van hun
aantal zou verwachten, maar bij andere kerkelijke genootschappen kan een
relatieve oververtegenwoordiging ook voorkomen. 10 Dit argument van Steinmetz nu, moet niet alleen zijn stelling rechtvaardigen dat antisemitisme geen
Nederlands verschijnsel is, het impliceert tegelijkertijd dat er wel een gerede
grond voor antisemitisme bestaat als alleen joden oververtegenwoordigd zijn
in een bepaalde beroepsgroep. Met zijn argument neemt hij antisemieten een
belangrijk wapen uit handen. Toch vernauwt hij zo de discussie tot een zaak
waar joden zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor lijken te zijn.
Immers, zodra zij vooral in bepaalde beroepsgroepen te vinden zijn, is de
kiem voor antisemitisme aanwezig. We zouden zijn argument als een drogreden kunnen opvatten, omdat hij hier de oververtegenwoordiging naar voren
brengt als een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van antisemitisme, terwijl daarvoor meer oorzaken aan te wijzen zijn. '
Opvallender nog zijn Steinmetz' opvattingen over rassenhaat en
rassenwaan (1938a:299-307). Volgens hem bestaan die verschijnselen niet.
Die opvatting beargumenteert hij en maakt hij tot onderwerp van zijn discussie. In feite zal hij rassenhaat en rassenwaan opnieuw definiëren. Rassenhaat
en rassenwaan bestaan volgens Steinmetz niet, omdat dit onmogelijk is. Men
kan namelijk niet, zo redeneert Steinmetz, op grond van negatieve of positieve ervaringen met mensen van een bepaald ras, alle vertegenwoordigers van
dat ras haten of liefhebben. Met andete woorden: rassenwaan of rassenhaat is
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onrechtmatig. Steinmetz verabsoluteert deze verschijnselen dus door te stellen dat het alleen gerechtvaardigd is van rassenhaat te spreken als je alle
mensen van een bepaald ras haat.
Steinmetz voert nog meer argumenten aan waarmee hij zijn stelling
onderbouwt dat rassenhaat niet bestaat. Hij wil de definitie zuiver houden en
vindt dat minachting of verachting geen haat is. Daarbij stelt hij dat er geen
sprake is geweest van rassenhaat in Noord-Amerika van blanken ten opzichte
van indianen en Polynesiërs, omdat romantisering ook voorkwam. En hij
concludeert op grond van eigen ervaringen dat ook Indonesië geen rassenhaat
kende. Rassenwaan is ook onmogelijk; binnen één ras komen oorlogen voor
en niet zozeer tussen rassen.
Rassenhaat bestaat niet, net zo min als rassenstrijd of rassenliefde. In
feite stelt Steinmetz de definitie van rassenwaan en rassenhaat bij: men kan
alleen van rassenhaat of rassenwaan spreken als alle mensen van het
betreffende ras zich daaraan schuldig maken. Deze generalisatie maakt het
onmogelijk rassenhaat of rassenwaan nog langer als een geschikt discussieonderwerp te handhaven, omdat binnen deze definitie geen natie of ras zich
hieraan schuldig kan maken. Steinmetz concentreert zich alleen op de juistheid van het begrip en op de juiste toepassing ervan. We zouden deze poging
kunnen beschouwen als een strategische zet, omdat hij zo de aandacht
afwendt van de kwesties die men met deze termen aan de orde wil stellen.
Zijn commentaar op de term "rashygiëne" heeft een vergelijkbaar
effect. Hij vindt dit begrip onjuist, omdat men in feite de hygiëne der volkeren voor ogen heeft. Daarom verkiest hij de term "volkshygiëne", waarmee hij
de eventuele ethische kwesties niet meer aan de orde stelt, maar de discussie
versmalt tot een conceptuele kwestie.
Steinmetz gaat er, tenslotte, wel vanuit dat er een relatie bestaat tussen somatische en psychische eigenschappen, maar hij moet tegelijkertijd bekennen
dat samenhang tussen huidskleur of schedelvorm en karakter helemaal niet te
bewijzen is (308). Voorts bespreekt hij de mogelijkheid of men kan spreken
van een ras-karakter en of men een ras kan verbinden aan de zogenaamde
cultuurtrappen: natuur, halfcultuur en cultuur. Zijn claim is helder. Volgens
hem kan het zogenaamde zwarte ras onder natuurvolken worden geschaard,
terwijl vertegenwootdigers van het blanke ras tot de cultuurvolken horen, en
sinds kort horen daar ook het Mongoolse ras in Japan bij. Daarom zou men,
zegt Steinmetz, wel kunnen spreken van een "negerkarakter", maar niet van
een Mongools karakter (318-319). In die zin wijken zijn opvattingen over
raciale aanleg niet af van de andere wetenschappers en vindt zijn mening over
de capaciteiten van "negers" ook bij hen gehoor. En ook hij trekt een grens bij
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de term "wilde". Hij acht die term verkeerd, hoewel hij daarnaast stelt dat de
natuurvolken minder gedifferentieerd zijn in geestelijke vermogens. Maar
ook zij kennen beginselen van cultuur. Steinmetz voert dan een vergelijkbaar
argument aan als Hagedoorn: de afstand tussen "laagsten mensch" en "hoogste dier" is groter dan die van "de laagsten mensch tot ons" (297). Ongelijkwaardigheid tussen rassen lijkt daarmee voor hem toch wel een feit. Arabieren
en Europeanen ziet hij als hogere rasgenoten. Maar hij heeft ook oog voor de
hoge beschavingsvormen onder Chinezen, Indiërs, Peruanen en Maya's en
voor de dynamiek van culturen.
Steinmetz is op sommige momenten genuanceerder en kritischer dan
uit deze analyse naar voren komt. Wel degelijk heeft hij oog voor uitroeiingspraktijken door blanken en voor slavernij en hij haalt fel uit naar degenen die
de ondergang van cultuurvolken toeschrijven aan de "aanraking met beschaving". Het is mogelijk dat hij daarmee ook kritiek levert op Hagedoorn en
Barge, maar namen noemt hij niet. Onomwonden schrijft hij over de wrede
behandeling van deTasmaniërs. Toch laat hij niet na zijn vreugde uit te spreken over de tijdige notatie van hun karakteristieken, voordat zij van de aardbodem verdwenen: "[...] en in 1869 stierf de laatste man en in 1876 de laatste
Tasmaansche vrouw, Truganina. Gelukkig waren zij door beschaafde Europeanen vóórdien tijd bestudeerd [...]" (333).'"

Het
bevolkingsvraagstuk
Het bevolkingsvraagstuk (1948) bestaat uit twee delen. Het eerste deel "De
quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk" is van de hand van Methorst,
oud-directeur-generaal der statistiek en bevat tal van sociaal-geografische
gegevens als geboortecijfers, leeftijdsopbouw van Nederlandse mannen en
vrouwen en de verdeling van de beroepsbevolking. Verantwoordelijk voor het
tweede gedeelte "Bevolking en qualiteit" is Sitks, hoogleraar genetica aan de
Rijksuniversiteit Groningen, en volgens Noordman de organisatorische spil
van de Nederlandse eugenetiek (Noordman 1989:25). Dit deel is hier het
meest relevant. Het boek is geschreven tijdens de oorlogsjaren. Op 6 mei
1945 is het af en drie jaar laten verschijnt het. De inhoud past nog geheel
binnen de eugenetische traditie van volks- of rasverbetering van de periode
ervoor. Het idioom hiervan, met termen als "ras-aanleg", "erfelijkheid" en
"rasverbetering", vinden we terug in de doelstelling van kwalitatief bevolkingsonderzoek: "en waarbij behalve een aantal der bovengenoemde omstandigheden ook de erfelijkheid, de aanleg en de middelen om het ras re
verbeteren, voorname onderwerpen van beschouwing zijn" (1948:12). Laten
we deze doelen voor het gemak even omschrijven als zuiver wetenschappelijke
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doelen, zoals de auteurs ook doen, ter onderscheiding van andere onderzoeksdoelen. Die staan in het teken van internationale politiek, dat wil zeggen
expansie:
[...] re weten in welke deelen der wereld niet alleen nog voldoende ruimte is om re wonen,
maar ook de mogelijkheid bestaat om exploitatie, onder zekere voorwaarden, met succes te
kunnen doen plaatsvinden. (1948:11)

Expansie kunnen we hier verstaan als een voortschrijdend kolonialisme. Uit
het citaat is af te leiden - met zoveel woorden wordt dit niet gesteld - dat de
bevolking van de 'nieuwe" gebieden moeten passen bij het exploitatie-streven.
De oorlogsjaren laten Sirks en Methorst niet onbenoemd. Beiden gaan
uitvoerig in op misbruik van wetenschappelijke kennis, waarbij ze wijzen in
de richting van hun Duitse collega's. Soms doen ze dit impliciet, op ander e
plaatsen is hun afwijzing duidelijker. Zo maant Sirks zijn lezers:
Deze noodzaak van een rustig-objectief beschouwen van de bevolkingsvraagstukken is des re
dringender, omdat in de laatste tien jaren en vooral in de oorlogsjaren alles wat hiermee
samenhangt den schijn van onmenschelijkheid op zich heeft geladen. (1948:89)

Subjectiviteit heeft het imago van het vak aangetast en ook de maatschappelijke belangen zijn in diskrediet gebracht:
Dan worden wetenschappelijke vraagstukken, die zuiver en objectief beoordeeld, inderdaad
van groore maatschappelijke beteekenis zijn, verwrongen en verdraaid; dan wordr een
probleem als het rassenvraagsruk door zelfoverschatting en verheerlijking van eigen aanleg
ror rassenwaanzin en rassenmisdaad. (1948:89-90)

De symmetrische opbouw en de puntkomma verbinden de inhoud van de
twee zinnen hierboven met elkaar. De eerste zin vertegenwoordigt een algemene stelling, in de tweede wordt die gespecificeerd: het rassenvraagstuk is
een wetenschappelijk vraagstuk van groot maatschappelijk belang. Dat
belang is niet minder geworden. In de tweede zin neemt Sirks met "inderdaad" de eventuele twijfel hieraan weg, door zijn denkbeeldige discussiepartner, het lezerspubliek, gelijk te geven.
Rassenwaanzin en rassenmisdaad zijn de gevolgen van arrogantie.
Sirks waarschuwt bovendien voor politiek misbruik van genetische kennis.
Kern van zijn kritiek is de zelfoverschatting en verheerlijking van eigen
aanleg. De waarde van het vak staat dus niet ter discussie, wel de omgang, de
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benadering of toepassing van de vakkennis. De concepten, uitgangspunten en
doelstellingen lijken onveranderd, een rassenindeling blijft boven elke
verdenking verheven, inclusief de formules voor schedelmetingen.
Sirks keert zelfs terug naar Blumenbach, die hij eert als de grondlegger
van de antropologie. Hij volgt zijn indeling in vijf rassen: "het blanke kaukasische in Europa, het zwarte negride in Afrika, het gele mongolenras in Azië,
het bruine malayo-polynesische in Zuid-Azië en Australië en het roode indianenras in Amerika" (1948:127). Volgens Sirks zouden antropologen deze
indeling algemeen aanvaarden. Discussie bestaat wel over de vraag of de twee
laatste niet als bij-rassen moeten worden beschouwd (zie ook hoofdstuk 2).
De indeling is makkelijk te hanteren en levert alleen problemen op als het ras
van "halfbloeden" moet worden vastgesteld.
Tot dan toe bespreekt Sirks de lichamelijke kenmerken van rassen. Hij
twijfelt evenwel niet aan het bestaan van psychologische eigenschappen. Het
enige obstakel is van methodologische aard omdat deze eigenschappen zo
moeilijk vast te stellen zijn: het is steeds de vraag of de proefpersonen werkelijk raszuiver zijn (1948:136). Hij bekritiseert binnen deze context ook
wetenschappers als Günther, vanwege "een vooropgezette begunstiging van
het ras, waartoe de onderzoeker meent te behooren" (1948:136)' \ Verwijzend naar misbruik in Duitse wetenschap en politiek, komen dergelijke
kritische noten in dit werk dus zeer regelmatig aan de orde. Raszuiverheid is
niet Sirks' streven, maar de term gebruikt hij wel, evenals andere termen uit
het lexicon van de traditionele rassenleer.
O m de betekenis van zijn ideeën over raciale geestelijke en lichamelijke eigenschappen te begrijpen, moeten we ze wel in een bredere context
zien. Als Sirks namelijk lichamelijke en geestelijke kwaliteiten onderscheidt,
heelt hij niet alleen rassen op het oog. Overerfelijkheid is net zo goed van
toepassing op Friezen of Groningers. In de argumentaties, met name de
biologistische, worden steeds diverse sociale subjecten met elkaar verweven.
In die zin is het terecht dat Biervliet e.a. (1978) het biologisme als een overkoepelend thema aanwijzen. Men hoeft voorts niet overtuigd te zijn van het
bestaan van zuivere rassen om uitspraken over raszuiverheid te doen. Ook als
een bevolkingsgroep niet naar ras kan worden aangeduid, spreken termen en
argumenten uit de raciale vertogen mee. Het biologisme is de gemeenschappelijke deler. Dat zien we terug in de representatie van joden.
Sirks beschouwt joden niet als een ras. Ze zijn geen zuiver ras, zo stelt
hij, ook de "volbloed-joden" niet (139). Hier nu doet zich op het eerste
gezicht een tegenstrijdigheid voor. Deze vaststelling vormt namelijk geen
belemmering om joodse karakters te beschrijven of een oordeel over gevolgen
van rassenvermenging uit te spreken. Beide zijn serieuze onderwerpen van
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discussie. We mogen ervan uitgaan dat de schrijver niet op inconsistenties wil
aansturen. Dit uitgangspunt zouden we, mutatis mutandis, kunnen relateren
aan het "coöperatieve principe", het samenwerkingsbeginsel, van de filosoof
Grice (1981). Dit beginsel schrijft voor dat een deelnemer aan een gesprek
(hier de auteur van een betoog) zijn of haar bijdrage afstemt op hetgeen in dat
stadium van het gesprek vereist is. De vier maximes die Grice hieruit afleidt en
die dus de kwaliteit van het gesprek moeten waarborgen, hebben betrekking
op de kwantiteit, de kwaliteit, de relevantie en de stijl. De maxime van de
kwaliteit houdt in dat de bijdrage waar moet zijn. We zouden aan deze kwaliteitseis kunnen toevoegen dat de beweringen ook consistent moeten zijn. Dit
betekent dat er in de analyse naar gestreefd wordt de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid op te heffen. In het betoog van Sirks is dit mogelijk als we het
biologisme een prominente plaats in de argumentatie toekennen en het laten
functioneren als een overkoepelend principe.
De stelling dat rassenvermenging tot verslechtering van de raciale
kwaliteit leidt, bestrijdt Sirks door op het tegendeel te wijzen en door een
vergelijking met een vermenging van andere rassen te maken: in de schilderkunst heeft een vermenging van Alpine en Noordse "elementen" een positieve
uitwerking gehad. Deze vergelijking laat zien hoe weinig het er uiteindelijk
toe doet of joden nu wel of geen ras zijn; zij kunnen wel met andere rassen
vergeleken worden. Bovendien legt hij hun geestelijke eigenschappen vast,
hoewel hij daarvoor wel een tussenstap moet maken. Joden zijn zelf geen ras,
maar een raciale herkomst kan hij wel duiden. Sirks onderscheidt daarom
zoals gebruikelijk twee groepen, de Sefardim en Azjkenazim. Zij beschikken
elk over specifieke geestelijke vermogens, van belang uit kwalitatief opzicht:
Quantitatief is het gehalte aan "Joodsch bloed" in onze bevolking niet belangrijk; uit qualitatief oogpunt heeft het meer beteekenis, omdat de Oostersche rassen waaruit het Jodenvolk
voor een groot deel ontstaan is, in zoo talrijke punten verschillen van de West-t.uropeesche,
die het hoofdbestanddeel van het Nederlandsche volk geleverd hebben. Het Orienraalsche
ras, dat grootendeels voor het ontstaan der Sefardim aansprakelijk is, lijkt psychologisch veel
op het Mediterrane, maar wijkt hiervan af in sociale opzichten; het is meer egocentrisch,
beschouwender, faralist en beschouwt zichzelf als door God begenadigd, het is meer "aristocratisch". [...] De Vooraziaat daarentegen, het Armenide ras, dat aan het ontstaan der Poolsehe en Duitsche Joden ten grondslag ligt (met Baltische elementen) wordt gekenmerkt als
begaafd, muzikaal, scherpzinnig, den medemensch doorziend en van hem profireerend,
weinig actief, weinig fantasie, opdringerig en bewegelijk, wreed [...] (1948:140)

Als we Sirks op zijn woord volgen, dan staat in de eerste zin letterlijk dat joden
kwalitatief van betekenis zijn door de mate waarin zij verschillen van het

308

In de ban van het ras

hoofdbestanddeel van het Nedetlandse volk. De lexicale keuze voor "Jodenvolk" in plaats van joden verscherpt het contrast, nu het staat tegenover "het
Nederlandse volk".
Elk kenmerk van joden wordt dus tevens een verschil met Nederlanders. De joodse bevolking in Nederland staat tegenover het Nederlandse volk,
als de Oosterse rassen tegenover de West-Europese. De raciale herkomst legt
de grondslag van het verschil. De eigenschappen lijken eindeloos. Sirks vult
deze in navolging van Waardenburg (1937) nog aan met de eigenschappen
"sterken familiezin en algemeenen menschenzin, ook hulpvaardigheid buiten
eigen kring (philanthropie)" (140). Indirect heeft hij raciaal bepaalde psychologische en sociale eigenschappen dus verbonden aan joden. Blijkbaar achtte
Sirks dit niet in tegenspraak met zijn verwijt aan het adres van Duitse wetenschappers. Bovendien legt hij geen relatie tussen de kenmerken die hij noemt,
en de functie die een aantal daarvan had in de antisemitische propaganda.
Sirks spreekt voorts van joden en half-joden die verdienstelijk zijn geweest en
hij besluit met: "Onder de Nobelprijswinnaars zijn Joden en half-Joden geen
uitzondering" (141). De wijze waarop Sirks over joden spreekt, toont hoe
dicht cultuur en ras bij elkaar komen om "anderen" af te zonderen. Beide zijn
biologistisch gemaakt. Afzondering van joden als bijzondere groep is kenmerkend voor het vertoog. Daarin zit de bron van racisme. Het verschil in ras legt
(indirect) de basis voor die afzondering. De verwijzing naar verdienstelijke
joden is te lezen als een impliciete weerspreking van een veronderstelde bewering waarin zulke verdiensten ontkend worden. Een belangrijke boodschap is
hier dat joden niet wezenlijk tot het Nederlandse volk behoren.
Over rassen gaat het hier dus niet zozeer en ook voor het Nederlandse
volk stelt Sirks vast dat het niet raszuiver is: er zijn bijna geen mensen die naar
lichaam en geest overeenkomen met de voor het ras opgestelde beschrijving
(1948:141). Maar de vraag of een volk raszuiver is of niet, heeft ook hier
verder geen consequenties. Stellingnamen en argumenten uit de rassenleer
blijven relevant. De doelstellingen van de eugenetiek zijn onveranderd. Sirks
acht het van belang te weten welke raseigenschappen een individu of bevolkingsgroep in zich draagt. Uiteindelijk gaat het hem erom vast te stellen "hoe
groot het percentage is van gunstige en ongunstige eigenschappen der drie
rassen, die in hoofdzaak ons volk samengesteld hebben, het (Teuto- en Dalo) Noordsche, het Alpine en het Mediterrane, hoeveel bijv. het gehalte
bedraagt aan Teuto-Noordsch organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel, Dalo-Noordsche betrouwbaarheid en wilskracht, Alpine rustige vergenoegdheid en Mediterrane spontaneïteit" (1948:141).
Als we ons concentreren op de verwerking van de nazi-politiek, dan
zien we dat de vertogen een vast patroon volgen. Zo gaat Sirks (wederom)
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uitvoerig in op het gevaar van het rassenvraagstuk, dat ontstaat zodra het deel
uit gaat maken van wat hij noemt "volksverleidende rassenpropaganda". Hij
bekritiseert Duitse onderzoekers die deze propaganda ondersteunden en
verwijt allen die niet protesteerden, terwijl ze de gevaren zagen (143). Uiteindelijk levert die kritische stellingname niet meer op dan een onderbreking van
het betoog. Sirks gaat daarna verder waar hij gebleven is, namelijk bij de stelling dat het Nederlandse volk niet als één ras kan worden beschouwd.
Toch spreken Sirks noch Methorst van inferieure of superieure rassen
en bekritiseren zij anderen die dit wel doen. Er ontstaat dus alleen een inconsistentie als we de implicaties van hun uitspraken analyseren. Nu gaat hun
aandacht vooral uit naar vertegenwoordigers van het zogenaamde blanke ras.
Echter, bij de bespreking van diverse organisatievormen komen andere rassen
in beeld en dan blijkt dat zij eigenlijk wel uitgaan van een principiële ongelijkwaardigheid van, althans van een aantal rassen. De organisatiestructuren
kennen een duidelijke hiërarchie: het laagst staat de horde, dan volgen respectievelijk de bende, de massa en het genootschap. Als de auteurs de horde
beschrijven, lijkt het alsof ze een kudde dieren voor ogen hebben: een horde
wordt gedreven door instinct, beweeglijkheid en hartstocht. Redelijk overleg
bestaat niet. Benden staan iets hoger omdat zij leidinggevende figuren kennen
(203). Het echte venijn zit hem in de koppeling van een van deze organisatievormen aan een raciale kwaliteit. Samen staan ras of volk en organisatievorm
letterlijk op één verticale lijn. De West-Europese bevolking staat bovenaan.
Daarin is het aandeel van horden of bendes van weinig betekenis:

In hoeverre is nu een bevolking met een dezer typen van menigten te identificeeren? Een
bevolking van primitieve menschen (Papoea's, negers) zal het gewoonlijk niet verder brengen
dan een horde of de vorming van een bende; de bevolking van een zoogenaamd beschaafd,
West-Europeesch land staat aan her andere uiteinde van de reeks [...] In zulk een West-Europeesche bevolking zal de horde en zelfs de bende slechts een ondergeschikte rol spelen; [...]
(204)

Het is moeilijk uit te maken in hoeverre ras nu de basis van deze hiërarchie
vormt. Meer sociale categorieën kunnen deze plaats innemen. In de passage
hierboven is het de vraag of een bevolking aan een organisatievorm kan
worden verbonden. Er bestaat echter geen discussie over de vraag of Papoea's
en "negers" tot primitieve mensen kunnen worden gerekend. Zij staan voor
primitiviteit. De haakjes geven aan dat deze twee voorbeelden voor zichzelf
spreken. Zij vormen het onderste uiteinde van de lijn. Tegenover primitiviteit
staat beschaving, waarbij de auteurs naar West-Europa verwijzen en zo past de
West-Europese bevolking aan het andere uiteinde van de lijn.
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Sirks en Methorst nuanceren hun stelling door erop te wijzen dat
horde-vorming ook dichtbij kan ontstaan. Uit hun voorbeelden blijkt dat zij
daarmee criminele acties bedoelen. Ter illustratie wijst Sirks op de moord op
de gebroeders De Witt in 1672: de moordenaars gedroegen zich als een horde.
In de "moderne geordende maatschappij" is horde-vorming eigenlijk uitgesloten. Bendes kunnen wel ontstaan, zelfs bij volkeren die tot de beschaafde
naties gerekend worden. Dit zou de Duitse bevolking hebben getoond, voorafgaand en tijdens de oorlog.
Raciale concepten
Doel van de analyse van Het bevolkingsvraagstuk en De rassen der menschheid
was om na te gaan of, en op elke manier, de periode van de Tweede Wereldoorlog de raciale vertogen beïnvloed hebben. De bijdragen van Sirks, Steinmetz, Hagedoorn en Barge kwamen voor analyse in aanmerking. Hun
standpunten en argumenten dienden als aanvulling op conclusies uit andere
onderzoeken en op mijn indruk van de inhoud van Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Uit deze publicaties
moest allereerst blijken in hoeverre zij terughoudend zijn in het gebruik van
raciale concepten. In beschouwingen over racisme in diverse periodes wordt
namelijk vaak verondersteld dat ruim vijftig jaar geleden een taboe op ras is
ontstaan als reactie op de apert racistische oorlogspropaganda, de jodenvervolging en holocaust. Men wil hiermee niet worden geassocieerd. Dit zou als
consequentie kunnen hebben dat niet langer de veronderstelde raciale maar
de culturele verschillen worden aangegrepen om negatieve gevoelens of
houdingen tot uitdrukking te brengen. De analyse nu van de twee wetenschappelijke werken stelt de veronderstelling over deze verandering ter discussie: de invloed van de oorlogsjaren is beperkt.
O p de volgende thema's heb ik mij geconcentreerd: welke betekenis
wordt aan ras toegekend en welk standpunt nemen wetenschappers in ten
aanzien van joden? Daarnaast zou ik nagaan of zij hun commentaar op het
actuele antisemitisme verbinden aan racistische praktijken elders of in het
verleden. Leggen zij bijvoorbeeld in hun commentaar een relatie met de racistische rechtvaardigingen van kolonialisme of imperialisme? Rode draad
vormde ook in deze analyse de vraag hoe auteurs de verbeelding van een blank
superieur ras weerspreken of bevestigen, waarbij ik een onderscheid maakte
tussen declaratie en vertoog-effect. Welk standpunt brengt men naar voren en
wat is de mogelijke betekenis of implicatie daarvan?
In de standpunten en argumentaties zijn een paar opvallende overeenkomsten aan te wijzen. Allereerst betrekken alle auteurs de oorlogspropaganda, antisemitisme en jodenvervolgingen in hun betoog over rassen.
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Eensgezind zijn ze in hun afwijzing van de Duitse rassenpolitiek. Zij verwijten hun Duitse collega's bevoordeeld te zijn en "het eigen ras" te begunstigen.
Maar aan het maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek belang dat met
de studie der rassen gemoeid zou zijn, twijfelt niemand. In die zin lijkt Van
Vree (1995:136-7) gelijk te hebben als hij constateert dat men er binnen de
eugenetiek alles aan deed om de nazi-periode als abnormaal voor te stellen en
op die manier reageerden ook psychologen, medici, sociologen en biologen
(zie ook Kühl 1994). H u n wetenschap was waatdevrij en op de doelstellingen
kon objectief gezien niets aan te merken zijn. In de twee boeken die hiet
centraal staan, betreft de kritiek het misbruik van de wetenschap, niet de
wetenschap zelf, de theoretische uitgangspunten of de terminologie, waartoe
begrippen horen als rassenvraagstuk, bevolkingsvraagstuk, ras-aanleg of
rassenvermenging. En in die rij hoort ook het "jodenvraagstuk" thuis, dat de
auteurs interpreteren als het vraagstuk over de raciale herkomst van joden en
hun raszuiverheid. Dergelijke (her)defmities zijn sttategisch van belang: door
in dit geval het bezwaat van de term "jodenvraagstuk" te ontkennen of te
negeren, doet men vootkomen dat men zich met een neutraal onderwerp
bezighoudt. Een vatiant van deze strategie zagen we in de passages in schoolboeken over antisemitisme; de betekenis van antisemitisme werd gereduceerd
tot een tegenstelling (zie hoofdstuk 6).
De auteuts gaan ervan uit dat rassen realiteit zijn. Ze zijn er voorts van
overtuigd dat deze zich ook psychologisch van elkaar onderscheiden. Het
probleem is daarbij wel hoe deze verschillen te onderzoeken. Unaniem is
echter hun opvatting over de geringere geestelijke vermogens van "negers" en
natuurvolken, waartoe Papoea's worden gerekend, een opvatting die niet
beatgumenteetd wordt, maar als uitgangspunt dient. Deze bevolkingsgroepen dienen als referentiepunt om het vetschil met "blank" en de positieve
waarden van het Westen te benadrukken. Voor de vertegenwoordigers van het
Mongoolse en blanke ras hebben zij die zekerheid niet. Toch is de geestelijke
component niet de enige grond voor een rangschikking. Eigenlijk zit die al
besloten in de beschrijving van de uiterlijke verschijningsvormen en wel op
twee manieren. Sommige rassen genieten op grond van hun verschijningsvorm alle waardering van de auteurs. Toch moeten we die niet als persoonlijke, subjectieve voorkeuren zien. De afzonderlijke oordelen zijn eensluidend
en lijken afgemeten aan objectieve schoonheidsidealen. De criteria van
Blumenbach (zie hoofdstuk 2) spelen in ieder geval nog steeds een rol. Daarnaast spreekt in de waardering ook het ontwikkelingsparadigma mee.
Bepaalde uiterlijke aspecten (de mate van beharing, gezichtsvorm of kaaklijn)
zouden een stadium in de evolutie van de mensheid reflecteren. Zo bestaan er
groepen mensen met primitieve lichaamskenmetken. Daartoe behoren de
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zogenaamde natuurvolken; hun lichaam toont hun geestelijke vermogens.
Regelmatig wijzen de auteurs erop dat het ras-begrip op een juiste
manier gebruikt moet worden, het mag niet verward worden met "volk"
(tashygiëne moet volkshygiëne zijn) en daarnaast krijgt de kwestie van raszuiverheid en rassenvermenging veel aandacht. Deze onderwerpen nu worden
toegepast op joden. De auteurs beredeneren dat wetenschappelijk gezien een
joods ras niet bestaat. Zij bedoelen daarmee voornamelijk dat joden niet
raszuiver zijn, omdat zij door hun afkomst meerdere rassen in zich zouden
verenigen. Het gemis aan raszuiverheid vormt echter geen enkele belemmering om voor joden zeer uiteenlopende sociale, culturele of psychologische
kenmerken vast te stellen. Bovendien is ook de kwestie van rassenvermenging
op hen van toepassing. De aandacht voor deze kwesties, inclusief de terugkerende stelling dat een joods ras niet bestaat, kunnen we beschouwen als een
reflectie op de antisemitische propaganda van de nazi's. Met name wordt
ingegaan op het verbod op huwelijken tussen joden en niet-joden. Volgens
Hagedoorn en Steinmetz zou die verordening voor joden zelf toch niet
ongunstig zijn, omdat daardoor hun voortbestaan gegatandeerd kan worden.
Hoewel ik deze houding eigenlijk ook voor die tijd volstrekt onbegrijpelijk
vind, was hun houding in ieder geval niet geticht op cultuurvernietiging en
genocide van joden. Maar nu wij weten dat het huwelijksverbod uiteindelijk
"slechts" een van de eerste fasen zou worden van het plan om de totale joodse
bevolking uit te moorden, wordt hun argumentatie wel bijzondet wrang.
Niet ras is dus het exclusieve criterium, maar de mogelijkheid een
groep als "anders" te representeren, en de essentie van het "anderszijn" vast te
leggen. Willen we grip krijgen op de manier waarop raciale ongelijkheid
ontstaat, dan is analyse van de discursieve samenhang met andere sociale
subjecten van cruciaal belang. Lexicalisaties van ras zijn niet de enige aanknopingspunten om te bepalen of we met een raciaal of racistisch vertoog te
maken hebben. Opvallend zijn juist de onverwachtse interferenties met
stand, afkomst of volk. Hiervoor heb ik dan ook de hypothese geformuleerd
dat kenmerkend voor de oudere vormen van racisme precies die interferentie
is van vertogen over standen en rassen. Nationaliteiten lopen daar soms ook
dwars doorheen. Zo verwerven de categorieën stand (lees ook: beroepsgroep)
en volk raciale en racistische betekenissen. De categorieën worden ook door
elkaar gebruikt, wat al blijkt uit de talloze malen dat de auteurs erop wijzen
dat men deze op de juiste manier dient te hanteren. Sociale en psychologische
vaardigheden verschillen naar stand en volk. Begrippen die misschien eerder
bij de rassentheorieën horen, zijn dus op diverse sociale subjecten van toepassing, de semantische velden lopen in elkaar over. Toch lijkt het er veel op dat
het ras of de raciale herkomst de primaire factor blijft. Daaraan wordt aller-
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eerst identiteit en geestelijke potentie afgewogen. Wat de sociale subjecten
bindt, is het idee van erfelijkheid, het biologisme.
Biologisme in samenhang met de representatie van joden als "verschillend", als niet-Nederlands, legt de basis voor de antisemitische betekenis. Aan
de andere kant spreken auteurs zich uit tegen antisemitisme, dat wil zeggen
tegen een slechte behandeling van joden. Dergelijke ogenschijnlijke tegenstrijdigheden komen regelmatig voor en worden alleen opgeheven als we een
onderscheid maken tussen declaratie en vertoog-effect. De culturele verschillen voeren de boventoon, maar zijn in wezen niet anders dan de raciale
verschillen, want ook die blijven niet beperkt tot fysieke verschillen. Ook dan
ontstaat regelmatig interactie met culturele verschillen, terwijl verschil zelf als
connotatie niet alleen anderszijn heeft, maar ook minder-zijn of simpelweg er
niet bij horen. In de verbeelding van "wij", het sprekend en aangesproken
subject, spelen ras, cultuur en stand door elkaar heen: joden horen daar niet
bij, evenmin mensen van "lagere stand" en boeren, of vertegenwoordigers van
niet-blanke rassen. Met andere woorden: op discursief niveau zijn ze uitgesloten, ze zijn geen potentiële lezers of aangesproken subject. De vaststelling van
de culturele, sociale en psychologische eigenschappen van joden, bevestigen
dit nog eens, doordat alleen de (vermeende) verschillen in kaart worden
gebracht. Cultuur wordt nog duidelijker aan ras gekoppeld op het moment
dat Steinmetz de discussie op gang brengt in hoeverre de rassen tot een van de
drie cultuurgroepen horen: natuur, halfcultuur of cultuur.
Mijn vraag in hoeverre het commentaar van de wetenschappers op wat
zij noemen het misbruik van rassentheorieën, consequenties heeft voor hun
beschouwing van kolonialisme of imperialisme, is vrij eenvoudig te beantwoorden. Die consequenties zijn niet evident. De auteurs gaan niet in op de
racistische rechtvaardigingen. Zij verwijzen er evenmin naar. Exploitatie van
gebieden buiten Europa komt wel ter sprake en zo ook de verhoudingen
tussen westerlingen of blanken en de bevolkingsgroepen met wie zij in aanraking komen. In beide boeken wordt gesteld dat die exploitatie mede een
impuls gaf aan de wetenschappelijke interesse voor de rassen. O m de verhoudingen tussen kolonisator en gekoloniseerde te beschrijven of tussen verschillende rassen in het algemeen, brengen zij de standpunten en argumentaties
van de natuurlijke historie naar voren, die we kennen uit de oudere schoolboeken. Uitroeiing van volkeren kan nog steeds gepresenteerd worden als een
natuurlijke ondergang, veroorzaakt door een aanraking met een "hoger" ras.
De analogie met de verhoudingen in de dierenwereld moet deze verklaring
aannemelijk maken. De strijd tussen hogere en lagere diersoorten, waarbij de
laatste het onderspit delft, slaat de brug naar de verhoudingen tussen groepen
mensen. De ondertitel Wording, strijd en toekomst van De rassen der mensch-
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beid geeft uiteindelijk de basisgedachte over rassen weer.
Kritiek op misbruik van rassentheorieën geldt dus exclusief het toenmalige politieke misbruik van nazi-Duitsland. Vertogen over ongelijkheid
van rassen, bevestigd door de ondergang van rassen waarmee blanken in
aanmerking kwamen, zijn dus van een heel andere orde en het is voor een
goed begrip van racisme belangrijk die in de analyse als aparte vertogen te blijven zien. Opvallend is dat de auteurs zich weinig polemisch opstellen, terwijl
zij in hun kritiek de nazi's en al diegenen die de wetenschap zo misbruikten,
impliciet opvoeren als serieuze discussiepartners. Zij gaan met name in op
volgens hen oneigenlijke toepassingen van concepten en termen en in het
verlengde daarvan op theoretische misvattingen. Steinmetz komt er zelfs toe
om te betogen dat rassenwaan niet bestaat. Opnieuw worden definities bijgesteld. Dit toont hoe belangrijk het is, zoals Billig (1988a; 1988b) al bepleitte,
om in de analyse van racisme of antisemitisme, ook te analyseren hoe deze
verschijnselen worden gedefinieerd. Dergelijke herdefinities zijn retorische
strategieën.

8.4 De oorlogsjaren
Het was nauwelijks te verwachten dat onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog een duidelijke verandering te zien zou zijn in de benadering van rassen. In
feite zijn de oorlogsjaren niet afgelopen als Nederland bevrijd is. Inzichten
over de wetenschappelijke verwerking van de holocaust zijn ook in de tijd dat
ik aan dit onderzoek werkte, regelmatig bijgesteld. De conclusies van twee vrij
recente onderzoeken naar de attitudeveranderingen na de oorlog, zouden de
verwachting moeten temperen dat de oorlogservaringen mensen milder zou
maken. Al eerder noemde ik het onderzoek van Hondius (1990) waarin zij
aantoont dat antisemitische vooroordelen de oorlog overleefden en daarna
zelfs heftiger waren dan daarvoor. Nog minder hoopvol had Van Vree (1995)
mij moeten stemmen met zijn zeer interessante studie In de schaduw van
Auschwitz over de ontwikkeling van de receptie en verbeelding van de oorlog.
In de eerste twee decennia na de bevrijding wordt de oorlog vooral gezien als
de grote breuk in de westerse beschaving. Dan is de verbeelding volledig
beheerst door de tweedeling goed en fout, helden en vijanden, slachtoffers en
daders. Een manchicheïstisch beeld geeft vorm aan de dramatische vertellingen over goed en kwaad, trouw en verraad die uiteindelijk leiden tot het
herstel van de oude orde. Van Vree constateert dat eigenlijk pas in de jaren
zestig, met het proces tegen Eichmann, de receptie van de oorlog verandert.
In die periode verandert ook het beeld van geschiedenis, de "grote verhalen"
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boeten aan betekenis in. Continuïteit wotdt een kernbegrip. 1 ' 1 Het verleden
wordt herzien. Dan speelt de kritische beschouwing van kolonialisme een
belangrijke rol, evenals de protesten tegen de oorlog in Vietnam. 11
Als Sirks en Methorst in 1948 Het bevolkingsvraagstuk uitbrengen, zijn
de oorlogsjaren eigenlijk nog maar net voorbij. Toch blijft staan dat kritiek op
kolonialisme nog niet komt van de wetenschappers die ik hierboven aan het
woord heb gelaten. Zij staan bovendien nog ver verwijderd van ideeën van
interculturaliteit. Zelfs interracialiteit ligt gevoelig. Een aantal auteurs is niet
zo voor een al te sterke raciale vermenging of wijst die zelfs af. Tegen gebruik
van het begrip ras heeft uiteindelijk niemand bezwaar.
Ik ben op zoek gegaan naar polemischer publicaties, gericht tegen antisemitisme en rassenpolitiek. Zo kwam ik terecht bij Het "wetenschappelijk"
antisemitisme van Henri Polak (1933) en Antisemitisme en jodendom waarin
onder redactie van H.J. Pos (1939) een verscheidenheid aan artikelen is opgenomen. 16 De eerste bijdragen van Pos en Presser zijn het meest uitgesproken:
zij positioneren zichzelf heel expliciet tegen antisemitisme en zoeken niet in
de eerste plaats naar fouten in de argumentaties en in toepassingen van
begrippen. Hun benadering is anders. Volgens hen is antisemitisme - hoe
verfrissend in vergelijking met de andere wetenschappers - een vorm van
xenofobie. Antisemitisme bestaat omdat joden als vreemdelingen worden
gezien. In hun vermeende anderszijn ligt de kiem van antisemitisme. Antisemitisme wordt dus eigenlijk als een absutd verschijnsel beschouwd. Verfrissend is die visie omdat die een goede tegenhanger vormt tegen
beschouwingen die zich vooral uitputten in theoretische en conceptuele argumentaties. Bovendien zien we hoe samen met die xenofobie-gedachte ook
opvattingen over verhoudingen tussen rassen bekritiseerd worden. Presser is
bijvoorbeeld heel duidelijk in zijn verwijt aan wetenschappers die de volgende
chronologische gevolgtrekking maken in hun verklaring van het verdwijnen
van volkeren: botsing, vervolging en verbanning.

Geen wonder dat al mannen van wetenschap gezwicht zijn voor de verleiding, in dat alles
maar een onontkoombaar noodlot te zien: het moet blijkbaar zo zijn en het kan niet anders;
discussie en studie zijn overbodig ten aanzien van een historische ontwikkeling, die zich met
zulk een verpletterende analogie voltrekt, blijkbaar geheel naar eigen wetmatigheid. Het is
een historisch perspectief, waarin de ondergang der Duitse Joden volkomen schijnt te passen
als de zoveelste gebeurtenis in een feitenketen van eeuwen, waarin elke schakel onverbrekelijk is samengesmeed met de andere [...] (Presser 1939:2)

In tegenstelling tot de wetenschappers die ik eerder citeerde, brengt Presser
deze vertogen over koloniaal racisme en uitroeiing elders dus wel in verband
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met het antisemitisme. Hij voegt deze vertogen bijeen tot een samenhangend
geheel. Presser neemt geen genoegen met economische verklaringen voor
antisemitisme. O m zijn kritische stellingname kracht bij te zetten, trekt hij
bovendien het vooruitgangsgeloof dat door Steinmetz werd uitgedragen, in
twijfel. Steinmetz (1938) meende namelijk aan vijf ontwikkelingstijen een
toename van humaniteit te kunnen afleiden: bestraffing van zware misdaden,
oorlogsvoering, behandeling van vrouwen, slavernij en actief medelijden. Op
deze graadmeters van vooruitgang laat Presser de kritische vraag volgen hoe
deze in overeenstemming moeten worden gebracht met de behandeling van
joden (12).
Maar hoe anders en verwarrend is dan weer de bijdrage van Waardenburg, direct volgend op die van Presser. Daarin herkennen we standpunten en
argumentaties van Steinmetz en Hagedoorn. Ook Waardenburg gaat ervan
uit dat er geestelijke raskenmerken bestaan en ook hij stuit op de methodologische problemen. Duits antisemitisme keurt hij ten stelligste af, maar hij
betreurt de assimilatiepogingen onder joden en vindt wat dat aangaat de
Duitse huwelijksmaatregelen gerechtvaardigd:
De antisemitische maatregelen in Duitschland, hoe weerzinwekkend ook, dragen er in ieder
geval weer toe bij het rasbewustzijn en saamhoorigheidsgevoel bij de Joden re versterken.
Voor die Joden, die prijs stellen op hun bezit, is her dus van belang, als zij uit den smeltkroes
gered worden. (Waardenburg 1939:24)

Direct daarna:
De Joden zeil' gedragen zich t.o.v. de rasvraag zeer verschillend. In tijden van verdrukking
verkondigen de meesten, dat alle rassen gelijk zijn. Persoonlijk heb ikgemerkr, darvele Joden
overgevoelig zijn geworden op dit punt en de neiging hebben evidenre verschillen re ontkennen. Daarentegenover staan talloozen uit alle tijden, die er sterke rassentrots op nahielden en
daarbij nog fijne nuanceeringen aanbrachten. (25)

Waardenburg past het idioom uit de rassentheorieën vrijuit toe op joden,
zoals in deze citaten duidelijk naar voren komt. Stereotypen bespreekt hij
ook. Die wijst hij niet altijd direct van de hand. Sommige vermeende karaktertrekken verklaart hij door omstandigheden (joden zijn zo geworden), bij
andere stelt hij zich de vraag of die eigenschappen wel zo specifiek joods zijn
en ook in dit opzicht lijkt zijn redeneertrant op die van Steinmetz.
loch zijn nog veel meer variaties mogelijk binnen de publicaties ovet rassen.
De wetenschappelijke verhandelingen die tot nu toe aan de orde kwamen,
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waren in ieder geval ook geschreven met de intentie om antisemieten van
repliek te dienen. Maar binnen de veelheid aan publicaties over rassen zijn er
andere, talloze, die werkelijk extreem en onomwonden antisemitisch en racistisch zijn. Na een zoekactie door de catalogus van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam, verliet ik met een stapel ogenschijnlijk interessante literatuur
de bibliotheek. Toen ik de boeken eenmaal begon te lezen, bleek de stapel ook
veel minder onschuldige, en apert antisemitische lectuur te bevatten, waaronder een uitgave van Hylkema Ras en toekomst (1941) en een brochure van
'Der vaderen erfdeel", van de Werkgemeenschap voor Volkskunde (1938)
Wat is ras, De laatste is zonder meer een huldeblijk aan het Germaanse ras,
hoewel dit niet meteen in een eerste oogopslag duidelijk is. De auteur
verschiet zijn racistische kruid pas na een "fraaie" opbouw, vol met analogieën
(wederom met het natuur-motief) en de argumentatie lijkt rond voordat hij
zijn eigenlijke stelling poneert. Geleidelijk aan maakt hij de overstap naar het
eigenlijke thema van zijn werk. Een zeer banaal racistisch boekwerkje, dat ik
hier verder gesloten laat.
Maar in de stapel bevond zich ook Ras en misdaad'(1939) van de socioloog Bonger. In het voorwoord spreekt hij zijn afschuw uit over de manier
waarop het gehele onderzoeksterrein van de rassenleer in diskrediet is geraakt.
Hij maakt melding van de vervolging van joden. Toch is hij er niet voor om
daarom de hele rassenleer maar, zoals hij zegt "in de Orkus te werpen en weer
terug te keren tot het oude inzicht, volgens welke de mensen van alle rassen in
geestelijk opzicht - de fysieke verschillen zijn voor een ieder zichtbaar en dus
onloochenbaar - gelijk zijn." Hij stelt voor om in wetenschappelijke publicaties over ras en misdaad de huidige rassenwaanzin te negeren. Die houding nu
is en
geheel conform die we aantroffen in De rassen der menscheiden Het bevolkingsvraagstuk. Ook Bonger betoont zich zeer kritisch ten aanzien van de
toenmalige politieke situatie. Maar dit laat onverlet dat hij wel een link tussen
ras en misdaad legt. Klaarblijkelijk werden hiervan statistieken bijgehouden.
In zijn boek zijn in ieder geval tabellen te vinden waarin misdaad gerelateerd
wordt aan diverse rassen en (etnische) bevolkingsgroepen.
Bonger volgt dus uiteindelijk, ondanks zijn kritiek, de weg die theoretici als Steinmetz, Sirks en Barge ook waren gegaan. De psychische eigenschappen van ras zijn moeilijk vast te stellen, ze bestaan wel degelijk en het is
onzin om van een gelijkheidsbeginsel uit te gaan. Bonger noemt die houding
dogmatisch, Steinmetz sentimenteel.
De houding van Polak en Presser is dus wel duidelijk anders dan van de tijdgenoten die ik hierboven naar voren bracht. In hun lijn past ook de publicatie
van W.F. Wertheim een decennium later, Het rassenprobleem: de ondergang
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van een mythe ( 1949). Dit boek demonstreert dat ook zeer kritische opvattingen over rassen mogelijk waren, ook over racisme in de Nederlandse gebiedsdelen.
Het rassenprobleem is het product van zijn lezingen over het "rassenprobleem" in Nederlands-Indië. Deze problematiek wilde Wertheim relateren aan de wetenschappelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten ten
aanzien van het "negervraagstuk", om zoals hij in het voorwoord zegt "een
bijdrage te leveren aan een zuiverder beoordeling van de diepere oorzaken van
de huidige ondragelijke spanningen in Indonesië". Wertheim schroomt niet
om een relatie te leggen tussen de claim van Arische superioriteit onder Hitler
aan de ene kant en onder Nederlanders in Indonesië aan de andere kant, een
kritische houding die voor die tijd opmerkelijk was. (Steinmetz, tien jaar
eerder, ontkende die rassenwaan in Indonesië nog ten stelligste. Hij vond dit
begrip althans niet van toepassing.)
In Nederland ontmoeten wij dit spook nog in de vorm van de koloniale mentaliteit, van het
onwillekeurig neerzien op de donker gekleurde Indonesische volkeren. Elk geringschattend
oordeel over "die inlanders", die niets kunnen, althans niet zonder "ons", bergt iets van die
rassenwaan in zich, die wij meenden in her Hitlérisme te moeten bestrijden. (Wertheim
1949:9)

In zijn betoog over rasmythen in Indonesië en Amerika bepaalt Wertheim zijn
standpunt over de invulling van het ras-concept: hij betwijfelt of in biologische zin van rassen kan worden gesproken en hij plaatst "ras" tussen aanhalingstekens. Tot een principiële of absolute afwijzing komt hij, hier althans,
niet. Erfelijkheid van lichamelijke eigenschappen is voor rassen al wel vastgesteld, maar, zo stelt hij, in hoeverre het raciale type zich ook onderscheidt
door psychische erfelijke eigenschappen, daarover bestaan binnen de wetenschap nog geen duidelijk aanwijzingen (17). Dit vraagstuk was actueel, gelet
op de veelvuldige verwijzingen hiernaar, ook in de andere publicaties uit deze
periode. Wertheim hekelt bovendien de kwaliteit van de onderzoeken op dit
gebied.
Interessant is dat hij voor een sociologische benadering van "rassenproblemen" pleit. Deze invalshoek behoedt voor speculaties:
Ziehier een methode van benadering der rassenproblemen, die ons een zeker inzicht in de
huidige tassenproblematiek belootc; die het rassenvraagstuk terugbrengt tot een sociaal
vraagstuk, van het standenvraagsruk niet essentieel verschillend; een methode die ons onthett
van de thans nog onvervulbare taak om het ettelijke van het aangeleerde, om de nature van
de nurture te scheiden; en die ons derhalve behoedt voor voorlopig op geen enkele wijze
wetenschappelijk te verantwoorden speculaties over aangeboren raciale eigenschappen. (29)
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En ook de motieven van wetenschappers laat hij niet onbesproken:
Zo zien wij dus, dat het rassenvraagstuk, evenals het standenvraagstuk, in wezen beheerst
wordt door een algemeen menselijke ttek: de distinctiezucht. (38)

Deze kleine selectie uit het werk van Wertheim maakt voor wat betreft de relatie tussen ras en racisme het volgende duidelijk. Wertheim erkent racisme als
actueel verschijnsel in Nederlands-Indië, hij waagt in zijn kritiek een relatie te
leggen met racisme onder Hitler en hij pleit voor een sociologische invalshoek
van het "rassenvraagstuk". Hiermee betoont hij zich zeer kritisch in vergelijking tot de meeste van de hier besproken wetenschappers.
De laatste wetenschapper die ik hier aan het woord laat, is Bijlmer. Zijn
verslag van de expeditie naar Nieuw-Guinea in 1935 en 1936, Naar de achterhoek der aarde (ca. 1950), is in een andere stijl geschreven dan de voorgaande
publicaties. Bijlmer heeft zijn wetenschappelijke bevindingen verwerkt in een
persoonlijk en af en toe spannend reisverslag.
Zoals we hiervoor hebben gezien had deze expeditie in de jaren dertig
de volle belangstelling van de geografen. Men wilde onder andere meer weten
over habitus en verwantschappen van de bevolkingsgroepen. Vooral was men
geïnteresseerd in de "dwergpapoea's", over wie, noch over de gebieden die zij
bevolkten, op dat moment in het Westen veel bekend was. De teneur van het
boek, de benadering van de mensen, past semantisch-ideologisch bij de titel.
De metaforische dimensie van de titel wordt onmiddellijk duidelijk in de
openingszin: "Daar, waar de Oude Wereld aan de Nieuwe grenst, ligt een
duister land, als een scherf van de uiteengebarsten aardkorst dobberend in een
verlaten uithoek van de Stille Oceaan" (9). Vrijuit hanteert Bijlmer begrippen
als wild, bastaard, kinderlijk of spreekt hij van een primitief uiterlijk en een
onnozele gelaatsuitdrukking. Sommige foto's en onderschriften zijn bovendien buitengewoon schokkend. Waar de meeste wetenschappers die ik in dit
hoofdstuk aan het woord liet, toch in ieder geval enigszins gematigd waren in
hun uitspraken over raciale aanleg en raciale meer- en minderwaardigheid, is
dat hier niet het geval. De wereld bestaat uit Blank, Zwart en Geel. Die kleur
bepaalt de (lots)bestemming.

De rol van Blank en Geel ligt hierbij in het duister. Eén ding staat vast, de tol, die Zwart er
bij te spelen krijgt, is die van figurant. En toch is Zwart het ras, dat tot op het huidige ogenblik nog veelal onbeperkt heerst op dit van Australië afgescheurde brokstuk gtonds.
Nieuw Guinee is het domein der papoea's. Wild en oorspronkelijk is dit volk, dat zijn leven
slijt in de eindeloze wouden en moerassen, welke het land overdekken. (10)
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Voor "zwart" is die toekomst weinig florisant. Kolonialisme en verdere economische inkapseling van deze gebieden, vindt Bijlmer geen zaken om te bediscussiëren. Hij heeft wel oog voor de slechte behandeling door blanken elders,
maar kolonialisme bekritiseert hij niet. Volgens hem hoort kolonialisme bij
een mensenslag dat op onderzoek en avontuur uitgaat (240). Bovendien legt
hij uit dat het Caucasische ras haar heersende positie niet zomaar verkreeg. De
argumenten, de metaforen, de coulante houding tegenover kolonialisme uit
de oude vertogen vinden we hier herhaald.
Verbazingwekkender nog is het hoofdstuk "Papoease raskenmerken,
Semitische trekken en dwergeigenschappen" (204-220), waarin Bijlmer
verwantschap tracht aan te tonen tussen Papoea's en een semitisch ras, dat net
als het "Arische ras" (zijn term) tot het blanke ras zou behoren. Het idee van
een joods ras staat bij Bijlmer niet ter discussie. De context van antisemitisme
en jodenvervolgingen negeert hij en is dus van geen enkele invloed op zijn
betoog. Verheugd deelt hij aan het begin van het hoofdstuk mee dat het geen
moeite kostte om mensen (d.i. mannen) "onder de meetlat te krijgen" (204).
Vooral bij de "kustpapoea's" zou het joodse uiterlijk opvallend zijn. Met foto's
tracht hij de lezer hiervan te overtuigen. Vervolgens werkt hij de verklaring
voor de verwantschap uit in het hoofdstuk "De Papoea en de evolutie der
mensheid" (221-229).
Bijlmer heeft zich in dit
boek geen enkele beperking
opgelegd in de beschrijving van
de Papoea's. Evenmin hebben de
oorlogsjaren invloed gehad. Die
invloed is in geen geval terug te
vinden in de termen die hij
bezigt. Evenmin geeft hij aan hoe
lezers zijn theorie over de
verwantschap tussen het ras van
Papoea's en joden moeten lezen,
al was het maar om te voorkomen dat die zijn visie associëren
met antisemitische geschriften.
Over joden laat hij zich weliswaar niet expliciet negatief uit.
Maar het idee van een joods ras
wordt, zoals we gezien hebben,
door zijn collega-wetenschappers
niet onderschreven. Wat met

Bron: Bijlmer (ca 1950) 244
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ken merkwaardig trio van de Mimikakust: een blonde papoca, (
harige bastaard en een jonge kustpapoca met Melk Semietisch uiterlijk
Bron: Bijlmer (ca ]<)50122S

toevoeging van deze korte beschrijving van het werk van Bijlmer vooral
duidelijk wordt, is de variëteit m posities die wetenschappers in en rond de
oorlogsjaren in konden nemen. Misschien heeft Bijlmer zichzelf meer vrijheid gegund doordat hij zijn wetenschappelijke expeditie presenteert in een
zeer toegankelijk geschreven boek. Toch heeft men ook dit boek de moeite
waard gevonden om uir te geven.
Ook door de inhoud van de andere werenschappelijke bronnen die ik
hierboven naar voren bracht, was ik regelmatig zeer geschokr. Ik had mij er
wel op voorbereid dat twijfel aan het bestaan van rassen in de jaren rond de
oorlog niet zo groot zou zijn, ook niet onder vooraanstaande wetenschappers.
Maar de uitspraken van een aantal onder hen gaven mij vaak het gevoel dat er
niet veel veranderd was in vergelijking met het einde van de vorige eeuw. De
invloed van de oorlogsjaren was eigenlijk niet zo goed aan te wijzen. Wel was
duidelijk dat men zich bezighield met het "jodenvraagstuk". Sommige al te
negatieve opvattingen over "andere" rassen verdwenen naar de achtergrond.
Geringschatting van "negers" of van zogenaamde natuurvolken blijft voortbestaan en vormt een constante. Voor uitroeiing pleit men dan wel niet, maar
cultureel gezien en als mens lijken ze van generlei betekenis. Van belang zijn
sociaal-economische en zogenaamde puur werenschappelijke drijfveren.
Daarbinnen kunnen "zij" een plaats krijgen of hun plaats veroveren.
Stellingnamen en argumentaties ten aanzien van antisemitisme en de
nazi-politiek vond ik soms heel moeilijk te volgen. Er bestaat geen joods ras,
wel bestaan er joodse karakteristieken. De maatregelen tegen gemengd huwen
kon men aan de ene kant afkeuren, aan de andere kant kon men zich er toch
ook wel in vinden, omdat de assimilatie nu wel zo ver was doorgeslagen dat
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het eigenlijke culturele erfgoed van joden verloren dreigde te gaan.
Hoewel ik niet de pretentie had met de analyse van De rassen der
menschheiden Het bevolkingsvraagstuk een representatief beeld te schetsen van
de raciale vertogen binnen de wetenschap, springen de overeenkomsten met
de andere onderzoeken wel in het oog. En de kenmerken die Van Heek
(1978) noteert voor het sociologisch klimaat in de jaren dertig, gaan ook op
voor deze boeken: een optimistisch toekomstperspectief, een latent evolutionisme en soms een sterk sociaal-darwinisme, kenschetsen ook de bijdragen
van de wetenschappers die hierboven aan de orde kwamen.

Noten
1

Zie voor het verschil tussen een connectief en een argumentatieve operator speciaal Van Eemeren e.a. 1996:406-415.

2
3

Zie H . Bloem (1939), "Indrukken van een reis naar Zuid-Afrika".
Deze aanduiding van Papoea's is waarschijnlijk algemeen. In het Tijdschrift voor
het Onderwijs in de Aardrijkskunde

vut 1932 komt deze karakterisering voor in de

aankondiging van de Indische Tentoonstelling te Den Haag: "De kleeding, de
gebruiksvoorwerpen, de kunstnijverheid geven een kijk op het leven der talloos
verschillende volkeren, van de kunstzinnige, fijnbeschaafde Baliër tot de Papoea
toe, die nog geheel in het steenen tijdperk leeft" (134). "'Echte' inlanders, Arabieren en andere Oosterlingen'' zouden daar over het terrein lopen.
4

De bijdtage van R. Steinmetz (niet te verwarren met S.R. Steinmetz) analyseer ik
niet. De andere auteurs leveren voldoende relevante standpunten en argumenten.
Bovendien is de reputatie van R. Steinmetz nogal omstreden. Rond 1933 propageerde hij nog het nazisme, ten tijde van de publicatie in Rassen der menschheid,
was hij anti-nazist, maar later treedt hij weer toe rot het nationaal-socialisme.
(Biervliet e.a. 1978:221, naar Schöffer 1956)

5

Een vergelijkbaar argument, stoelend op dezelfde vergelijking, bracht Steinmetz
eerder naar voren:
Rasverschil brengt ongetwijfeld mede aanlegsverschil, al kunnen wij dit in het bizonder nog
maar gebrekkig aanwijzen. Waren op een gegeven oogenblik alle jonge Grieken door jonge
Chineezen vervangen, het Grieksche volk en de Grieksche beschaving waren zonder twijfel
in hooge mate andere gewotden: naast het physisch milieu, de geschiedenis, de traditie en
heel het vastgesteld kultuurbezit doet het ras als bepaler van des volks toekomst en kunnen
wel degelijk mede, en in niet geringe mate. (Steinmetz 1920:25)
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Hij stemt daarbij niet in met het standpunt van Boas dat in Amerika de Europese
volkeren binnen afzienbare tijd naar elkaar toe zullen groeien. Volgens Steinmetz
is dit hooguit mogelijk als rekening wordt gehouden met zeer brede tijdspanne,
want ook met de consolidatie van de verschillende raciale eigenschappen ging een
lange tijd gemoeid (26).
6

E.F. von Eickstedt (1892-1965) is Duits antropoloog en vermaard om zijn rastheoretische werken. Hij is vanaf 1933 hoogleraar in Breslau. Zijn meerbandige
werk "Die Forschung am Menschen" (1937) over antropologie en etnologie is zeer
racistisch. Hij is ook politiek een zeer omstreden figuur: hij looft niet alleen de
voorlopers van nationaal-socialisten, maar ook Hitler zelf voor zijn verdienste aan
de rassenkunde. (Römer 1985)
Sirks spreekt ook zijn vermoeden uit dat Von Eickstedt een vooringenomen
standpunt inneemt als hij probeert het zogenaamde Daalsche of Fälische ras bij
het Noordse in te voegen:
Wel heeft v. Eickstedt geprobeerd, dit ras in het Noordsche in te voegen en als "Home dalonordicus" naast het zuivere teutonoordsche type te plaatsen, maar het maakt eenigszins den
indruk dat dit streven meer ingegeven is door de wensch om een aantal vooraanstaande
Duitsche figuren als Noordsch te kunnen beschouwen, dan door zuivere anthroplogische
motieven. (Sirks:133, in Methorst & Sirks 1948)

7

In andere publicaties gaat Batge wel in op de actuele politieke ontwikkelingen.
Dit doet hij bijvoorbeeld latei, in 1939, als hij een voordracht houdt over her
rassenvraagstuk op een studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de
R.K. Charitatieve Vereeniging voot Geestelijke Volksgezondheid en de R.K.
Universiteit te Nijmegen. Toch acht hij het ook dan van belang om terug te gaan
naar de basis, naar de eigenlijke vragen. Nogmaals stelt hij dat onderzoek naar de
psyche van de rassen niet behoort tot het terrein van de antropologie. Hij hekelt,
net als Steinmetz, een verkeerd gebruik van ras (rashygiëne is in feite volkshygiëne) en vervolgt met een overzicht van de raskenmerken. Daarna keert hij terug
naar de kwestie van de geest. Bestrijden zal men niet dat er relatie bestaat tussen
lichaam en geest, methodologisch is die relatie bijna niet aan te tonen, gelet op alle
andete factoten die van invloed zijn. Voot één ras staan de psychische eigenschappen echter wel vast en ook hier, zonder commentaar, geeft Batge de visie van
Linnaeus weer over de "homo africanus".

8

De verwerking van het concept van "echte mensen" lijkt veel op die wij eerder
signaleerden in de schoolboeken van voor 1900, waarin impliciet een formule
wordt gegeven voor "menszijn", waaraan sommige "rassen" niet of nooit zullen
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b e a n t w o o r d e n (zie h o o f d s t u k 3 ) . In h e t h i e r o p g e n o m e n c i t a a t stelt H a g e d o o r n
later " w i l d e " " m e n s c h e n s t a m m e n " t e g e n o v e r " m e n s c h e l i j k e r w e z e n s " , als e q u i v a l e n t v a n "echte m e n s e n " .

9

S t e i n m e t z d o e t eenzelfde a a n b e v e l i n g in De nationaliteiten

in Europa

(1920:31-

3 5 ) . H i j is e v e n w e l een v o o r s t a n d e r v a n gelijkstelling van j o d e n , zoals in N e d e r l a n d reeds het geval was. T o c h d e e d hij o o k m i n d e r fraaie u i t s p r a k e n als hij d e
v e r d i e n s t e n van o o r l o g e n n a a r v o r e n b r e n g t in "La g u e r r e , m o y e n d e sélection
collective", in A. C o n s t a n t i n ( 1 9 0 7 ) Le rôle sociologique

de la guerre,

168 v.v:

z o n d e r o o r l o g z o u d e n m a n n e n " d o o r t r a p t , zelfzuchtig en laf w o r d e n , n e t als d e
j o d e n van t e g e n w o o r d i g " (zie Poliakov 1 9 7 9 : 3 0 5 ) . In 1 9 3 8 lijkt hij aan d e o o r l o g
eenzelfde effect toe te schrijven, h o e w e l hij zich d a n n i e t in d e n i g r e r e n d e b e w o o r d i n g e n over j o d e n uitlaat. A l d u s r o n d t hij tevens zijn p a r a g r a a f over rassenverm e n g i n g af:

Zooals de ontzettende oorlog ten allen tijden en bij alle volken de edelste menschen, de
grootste geniën, heelt voortgebracht, naast de laagste wreedheden ook modellen van zelfsverloochening en zelfopoffering, niet het minst bij vrouwen [...] "Het bloed der martelaren
is het zaad der kerk" geldt nog algemeen. Dat het overwinnen van groote moeilijkheden de
sterke menschen maakt, is waat ook voor volken en groepen. Zouden de arme Joden in ieder
land zooveel tot stand gebracht hebben zonder den zwaren strijd met hun omgeving. En
vooral: zouden zij zonder vervolging en vernedering hun vasten samenhang behouden
hebben, hun eenheid ondanks alle verspreiding? Waar zij door het omringende volk sociaal
en kultureel als gelijken worden opgenomen, daar assimileeren zij zich: de enkeling zal er
mee gebaat zijn, maar de lokale gtoep, het Jodendom niet. het wotdt ovetbodig. een hinderpaal zelfs: oekonomisch, kultureel, sociaal. Veel dat mooi en goed was, eeuwenlang, verliest
nu zijn bestaansvoorwaarden: de sterke groep, onverbiddelijk. Stetke groep - zwakke eenlingen, sterke eenling - zwakke groep! (373)

10 S t e i n m e t z h a n t e e r t hier in zijn a r g u m e n t a t i e een b e p e r k t e o p v a t t i n g over d e
j o o d s e i d e n t e i t . H i j b e s c h o u w t die als essentieel religieus. A b r a m ( 1 9 9 3 ) heeft
deze i d e n t i t e i t v o o r v a n d a a g d e d a g o p n i e u w t r a c h t e n te d e f i n i ë r e n a a n d e h a n d
v a n vijf z o g e n a a m d e e r v a r i n g s g e b i e d e n . D e religie v o r m t s a m e n m e t d e j o o d s e
c u l t u u r en t r a d i t i e h e t eerste e r v a r i n g s g e b i e d .

11 E e n d r o g r e d e n w o r d t b i n n e n d e p r a g m a - d i a l e c t i e k g e d e f i n i e e r d als:

[...] een taalhandeling die een poging om een verschil van mening op te lossen frustreert of
negatief beïnvloedt. Het gebruik van de term drogreden is dus systematisch verbonden met
de regels voor een kritische discussie. (Van Eemeren e.a. 1996:384)
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Leggen we de redenering van Steinmetz naast de tien regels voor een kritische
discussie dan zouden we deze kunnen opvatten als een schending van regel 8:
"Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruikmaken van redeneringen die
logisch geldig zijn of geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen
argumenten te expliciteren" (Van Eemeren e.a. 1996:363). We hoeven de bijdrage
van Steinmetz niet te beschouwen in het licht van een redelijke discussie, maar
eerder moeten we nagaan in hoeverre hij argumenten naar voren brengt die in die
tijd door hun herhaald voorkomen algemeen aanvaard lijken te zijn.

1 2 Zoals Brand inger (1991) laat zien is hiermee niet het laatste woord gezegd over de
Tasmaanse bevolking. De reputatie van de wetenschappers is op zijn minst twijfelachtig te noemen. Tijdens en na Truganina's leven waren er ook "gemengde"
Tasmaniërs, zij overleefden, evenals hun nakomelingen. Voor Europese wetenschappers waren alleen de "echte" Tasmaniërs interessant, en hun ondergang werd
aangegrepen als het "levende" bewijs dat de lagere rassen het tegen de hogere
rassen zullen afleggen. De wetenschappelijke interesse eindigde overigens niet met
de dood van de laatste Tasmaanse man en vrouw. O o k hun stoffelijke resten, in
delen of niet, werden begeerde objecten.
13 Hitler liet zich voor zijn eugenetische programma's met name inspireren door het
werk van Hans Günther (1891-1968) Rassenkunde des deutschen Volks (1922).
Günthers ideeëngoed kende algemeen een brede verspreiding

(Hannaford

1996:360-1).
14 Een confronterende en open voorstelling van Auschwitz blijft noodzakelijk, zegt
Van Vree. Hij parafraseert daarbij Lanzmann (de maker van de film Shoah) als hij
schrijft: "Zoals de melodramatische representatie [...] het verleden afsluit voor het
heden, zo maakt de 'normalisering' in wetenschappelijke voorstellingen de vervolging en vernietiging tot geschiedenis terwijl dit verleden ons nog zo helder voor de
geest staat en allerminst is voltooid." (Van Vree 1994:164). Dit is een pleidooi
tegen normalisering van die fase uit de geschiedenis.
Zie voor de discussie over de mogelijkheid en onmogelijkheid om de holocaust te
representeren, ook Van Alphen Caught by History: Holocaust Effect in Contemporary Art, Literature, and Theory (1997). Van Alphen analyseert hierin tevens de
manier waarop kunstwerken en literaire werken de betekenis van de holocaust
actualiseren en ter discussie stellen. Zie ook Ester en De Moor (red.) Een halve
eeuw geleden: De verwerking van de Tweede wereldoorlog in de literatuur

(1994)

15 Van Vree formuleert de relatie tussen kolonialisme en nazistische overheersing als
volet:
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Evenals de geschiedenis van het kolonialisme functioneerde de nazistische overheersing als
een sleutelpassage in de constructie van een ander historisch en politiek discours [...] In de
ogen van een groeiend aantal jongeren leverde deze geschiedenis een sluitend bewijs van het
failliet van de burgerlijke normen en waarden, van de traditionele ideologieën en de superioriteit van de westerse beschaving. (Van Vree 1995:161)

16 Z i e v o o r a n d e r e titels o o k J a n s e n ( 1 9 9 4 ) h o o f d s t u k 5. J a n s e n n o e m t o n d e r m e e r
Fritz Berstein die in Joodse problematiek

( 1 9 3 5 ) d u i d e l i j k aangeeft h o e z e e r in d e

d e r t i g e r j a r e n a p e r t e v o r m e n van a n t i s e m i t i s m e in N e d e r l a n d v o o r k w a m e n .
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9.1 Inleiding
De aandacht voor rassen neemt in de schoolaardrijkskunde niet af na de oorlogsjaren. Dit bleek al bij de analyse van de foto's in hoofdstuk 7. De verschillende
drukken en delen van Kern-geografieen Land- en volken kunde laten zien dat er ook
in de jaren vijftig en zestig substantieel aandacht is voor de rassenindelingen. De
delen voor de bovenbouw van beide methoden besteden hier respectievelijk
twaalf en tien pagina's aan. Met dit onderwerp start de volkenkunde en het legt
dus gewicht in de schaal: eerst aan de hand van het ras onderscheidt men bevolkingsgroepen en individuen. "Ras" wordt bovendien in de onderbouw behandeld, in het tweede deel over de werelddelen.
De vooronderstelling in de theorievorming over racisme dat het rasbegrip na de Tweede Wereldoorlog in diskrediet is geraakt, vindt dus zoals gezegd
geen bevestiging in deze aardrijkskundeboeken. Net zo min als andere wetenschappers tonen auteurs van aardrijkskundeboeken zich terughoudend in de
presentatie van de rassen. Fahrenfort, co-auteur van Land- en volkenkunde, is hierover rond 1955 nog heel duidelijk als hij stelt dat men zonder kennis van de
verspreiding der mensenrassen geen begrip van de aardrijkskunde zal verwerven.1
In de aardrijkskundeboeken lijkt er na 1950 kwantitatief gezien eerder een opleving te zijn in de aandacht voor rassen. Kern-geografie munt in deel 4B voor de
bovenbouw zelfs uit in haar empirische benadering, met de formule voor schedelmeting, de criteria van haarvormen, pigmentatie en lichaamslengte. Ook de indeling naar haarvorm is oud.2

naar R. Martir,
Fig. 1. Lange en smalle schedel (doliehocraanj; korte en brede schedel
(brachycraan).

Bron: Kern-geografie. Deel 4B 1960:6-7

Fig. 2. Haarvormen: I. glad of sluik haar; 2. golvend haar; 3. kroesig haar.
Bron: Kern-geografie. Deel 4B 1960:6-7
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Blanke of Lùiropide as
Mediterrane

ras

schedel
lengte
haar
ogen
voorbeelden
Bron: Aardrijkskundig werk- en leerboek voor her vooregezet ond

De index cranicusvAti Reczius heeft zo ruim een eeuw overleefd (zie hoofdstuk 2).
Tot in het begin van de jaren zeventig komt deze formule voor, ook ter onderscheiding van de subrassen in Europa. Zo dicteert het Aardrijkskundig werk- en
leerboek voor het voortgezet onderwijs nog in 1970 de subrassen in Nederland en
hun verspreiding: ten noorden van de grote rivieren woont het Noordse ras, ten
zuiden daarvan het Alpine ras en in Zeeland het Mediterrane type (deel 3
1970:64). Het onderstaande schema moeten leerlingen kunnen invullen:1
Ras blijft voorlopig een empirisch gegeven en een relevant geografisch concept.
Dit blijkt niet alleen uit analyses van Bosch (1969) en Madsen (1979) van aardrijkskundeboeken uit de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig. Ook
artikelen en boekbesprekingen in het tijdschrift van het KNAG bevestigen het
belang dat in deze periode nog aan rassen wordt gehecht: atlassen worden bekritiseerd zodra de samenstellers ervan rassenkaarten schrappen, ze worden geprezen
als ze die opnemen.'1
Toch tekent zich inhoudelijk wel een verandering af en misschien geeft
die wel de aanzet tot de afname van de raciale aandacht, een paar decennia later:
de raciale aanleg wordt betwijfeld. De auteurs van Kern- geografie (KG) en van
Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie (HVSG) brengen die twijfel onder woorden in het hoofdstuk over rassen. Of ze daarmee ook reageren op
het voorstel uit 1937 om de psychische raciale eigenschappen uit de leerdoelen te
schrappen (zie hoofdstuk 8), is niet duidelijk. Wel hoort ook dit voorstel binnen
een klimaat waarin niet langer zonder meer aanvaard wordt dat psychische kwaliteiten per ras kunnen verschillen. HVSG problematiseert de aanleg vanaf de eerste
druk in 1938, de auteurs van Ätjkiezen hier blijkens het voorbericht bewust voor
in de zevende druk in 1956.
Deze verandering is belangrijk. Door die aanleg in twijfel te trekken,
wordt niet alleen aan de basis van racisme getornd, maar komt ook de relevantie
van ras binnen de geografie ter discussie te staan. Bovendien vervalt dan de mogelijkheid om op grond van ras identiteit toe te kennen aan individuen of groepen.
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Als ras die waarde verliest, kan er ruimte ontstaan voor een dynamische visie op
identiteit en culturen. Dat is een zienswijze die past bij een intercultureel perspectief. Mijn visie daarop ik uiteindelijk in dit hoofdstuk formuleren, ook op basis
van de conclusies van de analyses tot nu toe: welke thema's, welke vertogen passen
bij een intercultureel perspectief of ondermijnen dit? Binnen dit perspectief is
ook gelijkwaardigheid een centraal begrip. Tot nu toe hebben de analyses van
schoolboeken en wetenschappelijke teksten duidelijk gemaakt dat de toepassing
van ras steeds weer ongelijkwaardigheid bevestigde of creëerde. De belangrijkste
vraag is dan ook of en in hoeverre de discussie over raciale aanleg resulteert in een
gelijkwaardiger verbeelding van diverse volkeren en culturen. Over die vraag gaat
paragraaf 2. Centraal staat de benadering van HVSG en KG in edities uit begin
jaren zestig.
Vervolgens ga ik in paragraaf 3 in op het begrip "ontwikkeling". Voor een
deel wordt de betekenis hiervan al duidelijk in de analyse van de standpunten over
raciale aanleg. Ontwikkeling heeft immers vaak ook een raciale connotatie. Wat
vervolgens na de jaren zestig over niet-Europese en niet-westerse volkeren wordt
geschreven is voor een groot deel bepaald door de vraag in hoeverre zij ontwikkeld
zijn en welke mogelijkheden tot vooruitgang er nog zijn. De norm voor deze
ontwikkeling, op technisch, geestelijk, dan wel economisch gebied, bepaalt het
Westen. Die onaantastbare, superieure verbeelding van het Westen wordt door
diverse tekstuele strategieën of procédé's ondersteund. Een aantal patronen breng
ik naar voren. Bovendien besteed ik in samenhang hiermee aandacht aan het
verschijnsel acculturatie, dat zowel in Ä"Cals HVSG wordt behandeld. Acculturatie definieert de verandering van een cultuur door contact met een andere cultuur.
Dit is ook een uitgangspunt van intercultureel onderwijs. De uitwerking van het
begrip acculturatie blijkt echter zeer eurocentrisch.
In paragraaf 4 bespreek ik enkele kenmerken van vertogen over de multiculturele samenleving in de jaren tachtig. Ik baseer mij daarbij voornamelijk op
mijn onderzoek uit 1990. De voorbeelden zijn wel representatief voor de worsteling die ook andere schoolboeken in de jaren tachtig en later vertonen om de
samenleving zo te presenteren dat alle leerlingen worden aangesproken en de
culturele verscheidenheid de norm is. Vaak overheerst een monocultureel beeld
en lijkt diversiteit vooral problemen te veroorzaken. Het idee van verrijking door
culturele uitwisseling staat hier nog ver vanaf.
In dit hoofdstuk wil ik uiteindelijk kenmerken van een intercultureel
schoolboek aangeven. In mijn visie past een indeling van mensen naar ras daar
niet in. De enige zinvolle manier om die indeling te bespreken is hem onder
fundamentele kritiek te stellen. Uitgangspunt is dat "ras" een sociale en politieke
constructie is. Dan wordt die indeling ter discussie gesteld om uit te leggen wat
racisme inhoudt; de vooronderstelling dat mensen in rassen te verdelen zijn,
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impliceerde vaak dat de identiteit en de ongelijkheid van mensen ook raciaal
bepaald was. In deze studie wilde ik de mogelijkheid openhouden dat ras een
neutrale betekenis kon hebben. In paragraaf 5 laat ik zien hoe smal de basis daarvoor in de praktijk is, ook als de notie van raciale aanleg is verdwenen. Ik toon dat
aan met een analyse van ras in twee methoden uit begin jaren negentig. Die
presenteren de raciale verschillen aan de hand van de inwoners van Nederland.
De oude bezwaren tegen ras zien we hier terug. Bovendien wordt duidelijk dat de
toepassing van dit begrip binnen de context van Nederland indicatiefis voor een
beperkte visie op de identiteit van de multiculturele samenleving.
Wat wordt precies bedoeld met een intercultureel schoolboek of leermiddel? Die vraag beantwoord ik tenslotte in paragraaf 6. Een veelheid van
aandachtspunten is te formuleren, ook aan de hand van gesignaleerde tekortkomingen. Toch berusten ze op een aantal principes. Daartoe behoort het principe
dat schoolboeken het beeld uitdragen dat mensen gelijkwaardig zijn. Daarnaast
zouden zij tegenwicht moeten bieden aan eurocentrisme, etnocentrisme en
stereotypen. Hoe deze verschijnselen zich aandienen in de oude schoolboeken is
in de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden. Een actuele vraag is hoe de
identiteit van Nederland als multiculturele samenleving ook discursief tot haar
recht kan komen. Een intercultureel schoolboek zoekt daarbij naar multiculturele
perspectieven, maar ik definieer dit boek ook als het resultaat van een inhaalmanoeuvre, omdat daarin afgerekend wordt met oude ingesleten beelden en
concepten, en naar alternatieve representaties en verhaalstructuren wordt
gezocht. Ras is een concept waarmee men moet afrekenen. Maar soms kan het
raadzaam zijn een aantal discutabele concepten ter discussie te stellen om leerlingen erin te trainen een kritische kijk te ontwikkelen. De interculturele overwegingen waar ik dit hoofdstuk mee afrond, zijn uiteindelijk relevant voor alle
vakgebieden en voor media die het publiek wil laten kennismaken met "anderen"
en die zoeken naar evenwichtige sociale representaties. De afstand met de
toehoorders, kijkers of lezers zou daarbij zoveel mogelijk overbrugd moeten
worden.

9.2

Aanleg

De auteurs van Kern-geografie (KG) en Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie (HVSG) behandelen de kwestie van de raciale aanleg als een serieus probleem, wat ook tot uitdrukking komt in het aantal pagina's dat zij hieraan
wijden: in KG gaat driekwart pagina over raciale aanleg over rassen, in HVSG
bijna twee. Dit onderwerp wordt behandeld nadat de rassen zijn aangeduid en
beschreven. De rassenindeling zelf blijft dus buiten de discussie.
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De kwestie van de raciale aanleg wordt vooral als een methodologisch
probleem beschouwd. De auteurs van HVSG stellen daarbij dat verschil in
ontwikkeling niet hoeft voort te komen uit een verschil in aanleg, maar zij achten
het vraagstuk wel van groot belang en net als Steinmetz in 1925 wijzen zij in dat
licht op de toekomst van de "achtergebleven volken", die Steinmetz aanduidde als
'de gekleurde rassen": om hun toekomst te kunnen bepalen moeten we weten wat
hun aanleg is (HVSG\96\:\8).
Steinmetz noemde toen het idee van aangeboren
gelijkheid nog sentimenteel, wat kritisch klinkt. Die opvatting staat niet in
HVSG, maar met de aanduiding van "achtergebleven volken" is wel een hiërarchie
langegeven op basis van ontwikkeling. Kernvraag is, zoals gezegd, in hoeverre nu
door de discussie over aanleg de gelijkwaardigheid van rassen meer op de voorgrond komt.
De auteurs van KG lijken de gelijkwaardigheid van rassen en volken tot
uitgangspunt te nemen. Zij maken namelijk duidelijk dat niet gesproken kan
vorden van volken en rassen met, zoals zij zeggen, een inferieure of een superieure
aanleg. Dit zou logisch volgen op de stelling: "Omdat de omstandigheden uit het
verleden niet zijn uit te schakelen, is het niet mogelijk van een bepaald ras of volk
te zeggen, dat een bepaalde aanleg ontbreekt" (KG 1960:16). Daaraan is toegevoegd dat we wel bijzonder begaafde mensen, talenten en genieën kennen maar
dat die bij elk volk of ras kunnen voorkomen (KG 1960:17). Toch is KG in de
uitwerking van die visie niet meer zo helder en wordt de mogelijkheid tot gelijkwaardigheid vertroebeld door het ontwikkelingsparadigma dat de veranderingen
en de verhoudingen tussen volkeren en culturen zal dicteren. Zo verwijst KG op
ie volgende manier naar Japanners en Papoea's om duidelijk te maken dat zij hun
aanleg betoonden toen "omstandigheden veranderden":
Veranderen de omstandigheden, dan kan blijken, dat de niet vermoede aanleg toch aanwezig
was. Hoe snel maakte de Japanner zich niet vertrouwd met de hem vroeger vreemde techniek! En hoe vaardig hanteert de Papoea niet in korte tijd het stuur van een bulldozer! (KG
1960:16)

Twee inmiddels klassieke voorbeelden halen de auteurs hier aan: Japanners
vormen in ontwikkeling de uitzondering in de Aziatische landen, Papoea's gelden
.ds een van de primiriefste volkeren, de ware representanten van het stenen tijdperk.3 De uitroeptekens onderstrepen nog eens dat het hier gaat om zeer overtuigende en frappante voorbeelden uit de geschiedenis. De leerlingen moeten dus
even hun beeld van "de" Japanner en "de" Papoea voor ogen houden. Deze essentialistische aanduiding en de beschrijving van de veranderingen maken zowel
Japanners als Papoea's tot karikaturen. In ieder geval wordt de geringschatting van
de Papoea's maar gedeeltelijk opgeheven. Hun veronderstelde primitiviteit krijgt
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opnieuw bevestiging door het argument dat zij vaardig "het stuur van de bulldozer" hanteren. Die vaardigheid zullen leerlingen moeten opvatten als teken van
ontwikkeling.
Met het vootbeeld van Japan verwerkt KG een gangbaar westers vertoog
over de Japanse staat van ontwikkeling. In ditzelfde boek wordt aldus in het
hoofdstuk "Tussen West en 'Oost'" waardering voor Japan uitgesproken: "Reeds
in de 19e eeuw was er één Aziatisch land, dat zich westerse techniek en organisatievermogen met een voorbeeldige snelheid toe-eigende: Japan1'' Japanners hielden
wel vast aan hun collectivisme, wat hun voordeel bracht (66).
In het fragment zelf wordt niet toegelicht waar de veranderingen van
omstandigheden uit bestaan, maar er wordt volstaan met een algemene constatering. Leerlingen moeten weten dat het hier gaat om veranderingen die in gang
zijn gezet door de komst en invloed van Europeanen. Dat een toelichting van
deze strekking hier ontbreekt, toont eigenlijk tegelijkertijd de macht van die
westerse inmenging op discursief niveau. De overtuigende kracht van dit stukje
tekst is gelegen in de overheveling van een westerse geschiedenis en focalisatie
naar universele waarheden; men hoeft het specifieke gezichtspunt niet meer te
vermelden. Het Westen vertegenwoordigt een universeel standpunt en het kan
zwijgen over specifieke belangen. In deze discursieve verschuiving zit volgens mij
de kern van eurocentrisme of van etnocentrisme in het algemeen. Het heeft
bovendien als specifiek effect dat twijrel of commentaar moeilijker wordt: eerst
moet het beeld van universalisme ontkracht worden.
Ook HVSGverwijst naar ontwikkelingen in Japan, maar noemt daarnaast
tevens China. Beide landen illustreren dat verschil in prestaties niet zonder meer
bepaald wordt door een verschil in aanleg. Japan en China hielden hun grenzen

In de 19e eeuw hebben ze echter die afgeslotenheid niet kunnen volhouden en daarop heelt
vooral Japan zich beijverd om de westerse techniek over te nemen. Dit is volledig gelukt. Was
men aanvankelijk wel van mening, dat de Japanners uitstekend konden imiteren, maar
weinig zelf vinden, het is nu wel zeker, dat dit laatste onjuist is. In China voltrekt zich
eenzelfde proces. (HVSG 1961 :18)

Het westerse ontwikkelingsmodel is ook in HVSG prominent. De auteurs van
HVSG nuanceren steeds opnieuw de stelling dat ontwikkeling niet hoeft voort te
komen uit aanleg, maar door de tijd heen kan veranderen. Ik volg deze tekst op de
voet en ga terug naar de eerste uitwerking van die stelling. Door de tekst in fragmenten te splitsen wordt pas duidelijk hoe die zich inhoudelijk tot elkaar verhouden en treden interessanre equivalenten naar voren.
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Weliswaar hebben volken van het blanke ras het tot de hoogste ontwikkeling gebracht, maar
ook onder het mongoolse ras (Chinezen) en onder de indianen (in Mexico, MiddenAmerika en Peru) bloeide reeds vele eeuwen geleden een betrekkelijk hoge beschaving. (HVSG
1961:17) [mijn nadruk]

[n deze toelichting is de voordelige uitgangspositie van blanken bepaald. Ras is in
deze algemene vaststelling nog het uitgangspunt. Beschaving en ontwikkeling
moeten we vervolgens als equivalenten beschouwen om de samenhang met de
volgende passage te zien. Hierin wordt de propositie uitgewerkt dat onder het
mongoolse ras beschaving voorkwam.
Die [beschaving] der Chinezen was zeker hoger dan van de Germanen in de tijd van Caesar
en Tacitus, terwijl nu reeds eeuwen de afstammelingen van die Germaanse volken in Europa
en Amerika aan de spits der beschaving staan. (HVSG 1961:17)

Van rassen is nu een overstap gemaakt naar volkeren om te illustreren dat Chinezen als vertegenwoordigers van het mongoolse ras een hoge beschaving kenden.
In de daarop volgende propositie wordt nogmaals de hoge positie vermeld van het
blanke ras, dat nu als volk wordt aangeduid: de afstammelingen van die
Germaanse volken in Europa en Amerika. Waar China het volk is dat het beeld
van het mongoolse ras nuanceert, kunnen alle volkeren van het blanke ras
Aanspraak maken op het hoge beschavingspeil.
Uit deze visie op het verleden en heden leiden de auteurs van HVSG
vervolgens de mogelijkheden af voor de "negers", terwijl zij ontwikkeling, net als
de auteurs van KG, bijna letterlijk vertalen als verwerving van westerse kennis en
techniek:
Het is dus ook denkbaar, dat negervolken binnen afzienbare tijd een hoger peil bereiken dan
thans, terwijl de bewoners van Voor-Indié' en Indonesië, wier ontwikkeling reeds ecuwen
geleden over het algemeen hoger stond dan die van de negers, zich in versneld tempo
westerse kennis en techniek eigen maken. {HVSG 1963:17-18) 7

!n dit betoog blijven ook "negers" ongedifferentieerd, wat het mogelijk maakt hen
urn te duiden als "negervolken". Ras en volk zijn hierin samengevoegd tot één
nomen. s
Problematisch wordt het betoog als de auteurs na deze uiteenzetting over
ontwikkeling, zonder overgang en zonder commentaar, de opvatting weergeven
van Franse en Duitse schrijvers over de aanleg van het Noord-Europese ras.
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Franse en later Duitse schrijvers hebben betoogd, dat er belangrijke verschillen in de aanleg
der rassen bestaan en dat speciaal het Noordeuropese ras de drager is van vele voortreffelijke
eigenschappen, die het zouden vetheffen boven andere rassen en het hebben voorbestemd
om deze te beheersen. (i/VSG1961:18)

Met de keuze van de indirecte rede kunnen de auteurs van HVSG op veilige
afstand blijven: zij steunen noch bekritiseren de opvatting van de Franse en
Duitse schrijvers. Zij geven slechts de visie van anderen weer. Met deze stijlkeuze
begeven zij zich op glad ijs, vooral als we ons realiseren dat deze uitspraak waarschijnlijk verwijst naar nazi-Duitsland. Deze opmerking komt namelijk niet voot
in de eerste druk in 1938, maar al wel in de druk van 1941. Nu is die herkomst
voor de interpretatie niet zo van belang. Wel belangrijk is dat de lezers alle vrijheid
krijgen met deze Franse en Duitse schrijvers in te stemmen, en hun uitspraken in
verband te brengen met de direct daarop volgende beschouwing over de gevolgen
van het Europese imperialisme.
Sedert ca. 1 500 zijn er steeds meer volken van geldeurd ras in aanraking met en onder leiding
of bestuut van Europese volken gekomen. Niet de getalsterkte of de dapperheid bleken
beslissend bij de verovering van koloniën, maar de techniek der bewapening, de krijgskunde
en het otganisatievermogen, welke weer in nauw verband staan met het ontwikkelingspeil.
De zwakste volken bleken tegen de aanraking met de blanken niet bestand; enkele stierven
uit of zijn niet vet van uitsterven af. Andere echtet hebben zich gehandhaafd en meer of
minder van de westerse beschaving overgenomen. (HVSG 1961:18)

In deze voorstelling van de geschiedenis van het Europese imperialisme is het niet
moeilijk een rechtvaardiging te vinden voor de opvatting van de Franse en Duitse
schrijvers. Ontwikkelingspeil wordt hier aangevoerd als verklaring voor de overheersing. De stijl en de (impliciete) argumentatie zijn dezelfde als die we aantroffen in de oudere boeken (zie hoofdstuk 3): eufemisme en nominalisatie
(handelings-veranrwoordelijkheid verdwijnt) verenigen zich in "de aanraking met
de blanken"; de argumentatie stoelt op het darwinistische principe van "the survival of the fittest", de sterken zullen de zwakkeren overwinnen. Dit principe wordt
ook hier, samen met het vertoog over ontwikkeling, ingepast in een taciaal
vertoog. Voor het "minder ontwikkelde ras" rest de keuze tussen ondergang of
aanpassing, ofwel overname van westerse waarden en economie.
De tekst in HVSG is uitgebreidet dan in KG en een vergelijking is daarom niet
goed mogelijk. Maar er zijn opvallende overeenkomsten. De auteurs van beide
methoden geven te kennen het vraagstuk van aanleg belangrijk te vinden, maar ze
wijzen tegelijkertijd op methodologische problemen. Zij keuren het concept dus
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niet af op principiële, ethische gronden. Toch nemen de auteurs van KG in
aanvang een duidelijker positie in door te stellen dat een superieure of inferieure
aanleg niet bestaat. In beide betogen draait het echter om de vraag in hoeverre er
samenhang bestaat tussen aanleg en ontwikkeling. Soms impliciet, dan weer
expliciet, blijft de westerse vooruitgangsideologie evenals de praktijk van imperialisme meespreken in de beschrijving van andere volkeren. Hun betekenis ofwel
hun bestaansrecht in deze fragmenten is afgemeten aan het Westen, aan de mate
waarin zij zich de ontwikkeling, de westerse technieken en economische waarden
eigen zouden hebben gemaakt. Voor ontwikkeling is vervolgens maar één invulling mogelijk, waarmee het Westen, dan wel het blanke ras of Europeanen, het
gelijk aan hun kant houden. Zij vertegenwoordigen de ultieme ontwikkeling. Dit
beeld komt in beide methoden zeer sterk naar voren. Als extra bezwaar tegen de
benadering van HVSG zou kunnen worden aangevoerd dat zij geen stelling
nemen tegen de racistische opvattingen van de Duitse en Franse schrijvers.
De discussie over aanleg lijkt niet te leiden tot een gelijkwaardiger voorstelling
van volkeren en rassen. Het Westen en het blanke ras blijken nog steeds superieur.
Toch is de kritische houding ten aanzien van de raciale aanleg wel waardevol als
we die afzetten tegen de overtuigende wijze waarop de voorgangers van deze
modernere visies de aanleg van blanken prezen en het is niet moeilijk hiervan illustraties te verzamelen uit bijvoorbeeld de jaren twintig en dertig. Dit levert een
aantal betekenisvarianten op. Zo spreekt Brander van de "goede aanleg van de
Blanken voor geestelijke ontwikkeling", waaraan hij de volgende stelling koppelt:
De fijnste geesten, de diepste denkers, de edelste kunstenaars, de grootste geleerden, de geniaalste uitvinders en de moedigste ontdekkers zijn bijna zonder uitzondering Europeanen.
(Brander 1925:49)'

Dergelijke expliciete huldeblijken aan het adres van blanken of Europeanen,
komen later niet meer voor, zeker niet meer in de jaren zestig. De belangstelling
voor aanleg enkele decennia daarvoor moeten we bovendien begrijpen binnen de
context van het geografisch determinisme. Aan dat allesoverheersende idee werd
geschaald door aanleg als verklarende factot naar voren te schuiven. Het biologisch determinisme kon daaraan tegenwicht bieden (zie Bos & Niermeyer
1921:334).10 Toch wordt aanleg niet altijd genoemd en acht men ook alleen de
omstandigheden, waaronder het klimaat, verantwoordelijk voor verschillen in
lichaamsbouw, beschaving en karakter. Op grond daarvan kan men, zoals in het
schoolboek van Zondervan duidelijk wordt, spreken van rassen die naar lichaam
en geest zeer laag staan, zoals van Australiërs wordt beweerd (Zondervan
1921:16-17, 174).
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Een andere variant op die aanleg refereerde aan de lichamelijke constitutie
die per ras verschillend zou zijn. Regelmatig viel te lezen (zie hoofdstuk 3) dat een
blanke zich niet in de tropische streken zou kunnen vestigen. Op deze grond kon
ook slavernij gelegitimeerd worden. Zo maken Keiser en Mulder (1926) direct na
de opsomming van de rassen en hun woongebied, ondubbelzinnig duidelijk hoe
de verhouding ligt tussen blank, zwart en geel:
De Blanken voelen zich het best thuis in de gematigde luchtstreek; als werklieden (slaven)
gebruikten de Blanken de Negers in de tropische zone; het Mongoolsche Ras aardt in alle
luchtstreken en doet voor de blanken nog veel dienst als koelies in de rropische zone (Keiser
& Mulder 1926:54).

Deze schets van de arbeidsverhouding tussen de rassen hoort nog bij het rassenoverzicht en is de enige aanvulling. De rassen definiëren dus ook de sociale
("interraciale") verhoudingen.
Over aanleg konden tenslotte zowel "ras" als "volk" beschikken. Ook de
Nederlandse bevolking was in dat opzicht in het voordeel. Zo kon Ten Have in
1934 aan de Nederlanders aanleg toekennen voor economische activiteit en voor
ontwikkeling. Daardoor waren zij in staat geweest de ligging ten opzichte van
handel en verkeer, bodem en klimaat te benutten (Ten Have 1934:1-2).
Al deze variaties in de toepassing van "aanleg" verdwijnen in de jaren
zestig en daarmee verdwijnen dus ook argumenten die de overheersing van blanken op grond van hun geaardheid konden legitimeren. Aanleg wordt voorlopig
een thema en zal niet meer als predikaat functioneren. Leggen we de oudere fragmenten naast die van HVSG en Ä"Gdan betoont zich het verschil heel duidelijk.
In de concrete uitwerking echtet blijft de ongelijkwaardige verbeelding van rassen
en volkeren voortbestaan. Daarin speelt het ontwikkelingsmotief een grote rol.
Doordat "ras" niet verworpen wordt, blijft dit de eetste grondslag om mensen en
volkeren te identificeren, alsof men vanuit een raciale blik een inschatting maakt
van de wereldbevolking. De koppeling tussen tas en ontwikkeling is dan snel
gelegd. Wordt een relatie tussen ontwikkeling en volk aangewezen, dan gebeurt
dit meestal in tweede instantie: ter illustratie van de aanleg van het ras waartoe het
betreffende volk behoort of als de afwijking binnen dat tas.
Als tegenhanger van de raciale aanleg functioneren overigens nadrukkelijk
de milieufactoren. De discussie ovet het zogenaamde genotype en fenotype wordt
ook in KG gevoerd. Terwijl het debat vroeger ging over de vraag hoe de relatie was
tussen aanleg en geografische factoren, lijkt die nu te verschuiven naar de relatie
tussen aanleg en milieu. Het is het bekende vtaagstuk van de verhouding tussen
"nature" en "nurture".11
Opvallend is dat de auteurs van HVSG die milieufactoren later ook opne-
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men. Dit doen ze in een fragment dat we als rectificatie zouden kunnen opvatten
van hun eerdere ongecensureerde opname van de visie van de Franse en Duitse
schrijvers. In Sociale en economische aardrijkskunde I ( 1970) dienen ze hen wel van
repliek.
Hun betogen worden door zo goed als alle antropologen waatdeloos geacht en als onwetenschappelijk verworpen. Een streng wetenschappelijk bewijs te leveren voor het tegendeel
blijft echter zeer moeilijk. Men kan wel de kennis en de prestaties meten, maar deze zijn
afhankelijk van twee factoren: aanleg en milieti (onder de laatste term moeten vooral onderwijs en opvoeding worden verstaan). (1970:12-13)

De aanleg is volgens de auteurs voor een individu al moeilijk vast te stellen, laat
staan dat dit voor groepen mensen mogelijk zou zijn. Daarna leggen zij direct een
verbinding naar discriminatie. Want, zo stellen zij, mocht onderzoek uitwijzen
dat de verschillen onbelangrijk zijn, dan is er toch nog steeds discriminatie (13).
Dat verschijnsel veroordelen zij en bovendien vragen zij de leerlingen of in Nederland ook rassendiscriminatie bekend is. De teneur van deze benadering is dus al
heel anders dan die van tien jaar geleden, in de uitgave van 1961 (die komt overigens vrijwel overeen met de dtuk uit 1964).
Andere aardrijkskundeboeken uit de jaren zestig en zeventig geven de kwestie van
aanleg wel niet zoveel aandacht als KG en HVSG in de bovenbouw, maar ze
nemen wel motieven en argumenten uit die vertogen op. Dat de kwestie van
aanleg actueel was, blijkt ook uit de observaties van Madsen (1979).12 Zoals
gezegd wordt aan de somatische basis van een raciale indeling niet getwijfeld. In
de aardrijkskundeboeken volgt daar bijna steevast op dat geestelijke kenmerken
niet worden onderscheiden: "Er is alle reden om aan te nemen, dat er ook geestelijke raskenmerken bestaan, maar die zijn moeilijk te meten" {De aarde, onze
woonplaats deel 2VH 1970:13).' 3 Een andere methode, die aanvankelijk geen
erfelijke geestelijke verschillen veronderstelt, zou, in de woorden van Madsen,
twijfel zaaien door de opmerking: "Vooral de indeling naar ras is erg belangrijk"
{Aardrijkskunde voor VWO en HAVO, deel 2VH 1969)14 Bijna letterlijk troffen
we deze zinsneden aan in HVSG. Bovendien constateert Madsen ook in haar
corpus dat auteurs dan wel claimen zich te beperken tot lichaamskenmerken,
maar daar in hun presentatie toch aan voorbijgaan. Illustratief" hiervoor is de
passage uit Geovisie (deel 2VH 1970) waarin expliciet staat dat de behandeling
van rassen alleen erfelijke uiterlijke kenmerken betreft. Echter, bij het zogenaamde "mongolide ras" blijkt de inconsequentie: "Mongoliden zijn meestal
arbeidzaam" (59); "De Japanner is vlijtig, zuinig en zeer praktisch aangelegd"
( 177). ' "• Daarnaast stuitte Madsen ook op apert negatieve, denigrerende beschrijving-en van volkeren buiten de westerse wereld.16
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Het duurt dus nog wel even voordat de twijfel aan de raciale aanleg zo sterk
wordt, dat ook de relevantie van het ras-begrip binnen de aardrijkskunde ter
discussie staat.' Toch gebeurt dit wel. In ieder geval in 1975, in Geografisch
milieu.
Rasverschillen zijn dikwijls voor de aardrijkskunde van weinig belang, omdat nu wel vast
staat dat lichaamskenmetken niets te maken hebben met capaciteiten op geestelijk terrein.
Dat er toch onderscheid is, hangt samen met verschil in ontwikkeling en met sterk wisselende natuurlijke omstandigheden. (Geografisch A/zV/Va basisboek 1975:77)

Deze benadering van Geografisch Milieu in 1975 lijkt representatief voor de
nieuwe toon. Voordat de auteurs de faciale aanleg van de hand wijzen, hebben zij
al wel uitgelegd wat een ras is (een groep mensen met dezelfde erfelijke lichaamskenmerken) en zijn de drie hoofdrassen genoemd evenals hun verspreiding en
aantallen (77). Bij de volgende druk (1980) vermelden ze de kwestie van aanleg
niet meet. Wel is het schema van rassenvermenging toegevoegd, waarmee het idee
dat et zuivere rassen bestaan, weer is teruggekeerd.
Kas: «en groep mensen met
dezelfde erfelijke lichaamskenmerken.

a Ras: groep mensen mei dezelfde
erfelijke lichaamskenmerken.
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De tassenindeling blijft dus een onderwerp in het
aardrijkskundeonderwijs. De objectieve waarde ervan
staat niet ter discussie, maar het onderwerp wordt wel
steeds vaket verbonden met discriminatie of tassendiscriminatie. Zo ook in Geografisch milieu. Aandacht
,„L
voor onderwerpen als beeldvorming en racisme,
doorgaans aangeduid als ras- of rassendiscriminatie, was er al eerder in de schoolboeken en daaraan werd ook in het tijdschrift van het KNAG wel aandacht
besteed.l8 Racisme en tas blijven echter twee verschillende onderwerpen. Ze
hebben met elkaar te maken; tacisme wordt doorgaans opgevat als een verkeerde
toepassing van "ras".
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Ontwikkeling en acculturatie

Ontwikkeling
De verstrengeling van ontwikkeling met ras is in de voorgaande hoofdstukken al
duidelijk naar voren gekomen. De mate van ontwikkeling bepaalde de hiërarchie
tussen de rassen. Volkeren en rassen konden aan de hand van een ontwikkelingsmodel wotden ingedeeld naar de verschillende niveaus: van rondtrekkende volkeren zonder woning die hun voedsel verzamelden, naar rondtrekkende
veehouders, akkerbouwers zonder en vervolgens met een vaste residentie, naar
steden met een geotganiseerd bestuur en industtie. Mijnbouw, beoefening van
schone kunsten en wetenschap kenmetkten het hoogste niveau.
Het was de constructie van een histotische ontwikkeling; de niveaus vertegenwoordigden stadia in de loop van de geschiedenis, zoals Europeanen die
hadden bepaald. Bos zette deze historische lijn voor Europa uiteen om vervolgens
zeer beeldend te besluiten: "Europa is dan ook een ontwikkeld werelddeel dat de
beschaving niet alleen in eigen boezem, maar ook in andere werelddeelen zoekt
aan te kweeken" (Bos 1876:32, zie hoofdstuk 3). Deze laatste fase verwijst naar de
praktijk waarin Europese landen met elkaat de sttijd aangingen om koloniën te
bemachtigen. Bos kiest voor een andere invalshoek en presenteert de machtsuitbreiding als een nobel, altruïstisch gebaar. Maar uit de manier waarop dit vetlangen wordt beschreven, spreekt ook optimisme. Dat zien we in andere boeken
terug: Europa had een missie te vervullen, the White Man's Burden, en zij zou de
rest van de wereld doordesemen met haar idealen. Waar "zij" niet in staat waren
de aarde en het water te benutten, zouden "wij" Europeanen komen om de gebieden te ontsluiten en te ontginnen. Die opvatting openbaarde zich in de vertogen
niet alleen doot "hen" te beschrijven als achtergebleven, machteloos of hulpbehoevend en wachtend op de vetanderingen die Europeanen voor hen teweeg zou
brengen. Op het niveau van de narratio vonden deze beelden ook ondersteuning.
"Hun" geschiedenis statue pas op het moment dat Europeanen hun gebieden
betraden. Die toetreding betekende het begin van hun geschiedenis, een
verheffing en verlossing uit tijdloosheid en stilstand. In feite bleef Europa het
centrum. Andere visies, andere stemmen waren op voorhand uitgesloten. Verzet
was niet aan de orde. De stijl waarin de ontmoeting en de strijd met de autochtone bevolking werd beschreven, maakte reflectie voor de lezers bijna onmogelijk.
Geen politieke motieven of persoonlijke drijfveren, maar natuurwetten leken dit
proces in werking te zetten.
Dit eurocentrische beeld is representatief voor de oude schoolboeken,
maar ook in de jaren zestig is dit beeld nog actueel en hetkennen we de sporen van
de oude vertogen. Niet alleen door het ontwikkelingsschema dat wondt toegepast,
maat ook door de tekstuele processen, de keuze van de thema's, de stijl en narra-
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tieve patronen, kan het Westen haar gunstige positie behouden. Dat komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de termen en metaforen waarmee Kern-Geografie
(1960) en Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie (1961) de
verhouding tussen culturen of volkeren definiëren. Om die verhouding aan te
geven is de oudere metafoor van de trap - er wordt gesproken van cultuurtrappen
- nog zeer gebruikelijk (zie HVSG 1961:19). Ook het onderscheid binnen het
vakgebied tussen enerzijds de volkenkunde en anderzijds de sociale geografie,
weerspiegelt de rangorde tussen volkeren. De volkenkunde is de studie, zo formuleren de auteurs van HVSG, van de wetenschap van volkeren met een lage cultuur,
ook wel natuurvolken genoemd (9). De sociale geografie houdt zich daarentegen
bezig met de cultuurvolken, ofwel met volken met een hoog ontwikkelde beschaving (9). Maar ook de driedeling natuurvolk, halfcultuurvolk en cultuurvolk definieert de ongelijkwaardigheid. Zo onderscheiden de auteurs van HVSG bij de
natuurvolken weer vier afzonderlijke cultuurvormen: verzamelaars, jagers en
vissers; lage landbouwers; hogere landbouwers; veenomaden (1961:19).
Een aantal termen wordt wel veranderd omdat de oude termen een negatieve lading zouden hebben. Zo spreken de auteurs van KG mat meer van natuurvolken omdat die term zou suggereren dat de betrokken volkeren geen cultuur
hebben. Zij kiezen voor de benaming van "primitieve volken". Daarmee duidt
men aan dat zij een "lager ontwikkelde cultuur" hebben {KG 1960:17). Bovendien corrigeren de schrijvers het beeld dat primitieve volken geen geschiedenis
zouden hebben. Die hebben zij wel, maar zij hebben die niet genoteerd. Daarom
prefereert KG de aanduiding "volken zonder schrift". Die zou nog het meest
objectieve zijn (18).
Dergelijke alternatieven lijken de verbeelding van de verhouding tussen
"ons" en "hen" niet wezenlijk te verbeteren, omdat het ontwikkelingsmodel absoluut blijft, ook in HVSG. Dat model bepaalt het punt van waaruit wordt waargenomen en het bepaalt vervolgens wat wel en niet binnen het blikveld valt. Bij het
lineaire ontwikkelingsmodel passen kwalificaties als achtetgebleven en primitief.
De "ander" kan de positie van "onze voorouder" innemen en een andere, oudere
tijd vertegenwoordigen, zoals sinds het einde van de vorige eeuw een antropologisch gebruik is. Deze door Fabian in Time and the Other (1983) zo scherp bekritiseerde vergelijking, maakt KG nog expliciet in de toelichting op de betekenis
van de aanduiding primitieve volkeren.
Deze naam impliceert, dat zij aan het begin van een ontwikkeling staan, die de cultuurvolken reeds lanç hebben doorgemaakt. Onze voorouders van duizenden jaren geleden zouden
dus een leven hebben geleid, dat veel op dat der primitieve volken lijkt.

{KG1960:17)

Hoewel KG nuanceringen aangeeft, past primitiviteit net als de metafoor van de
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trap geheel binnen een evolutionistisch schema en deze notie heeft niet alleen
betrekking op culturele of economische eigenaardigheden, maar vertegenwoordigt ook een stadium in ontwikkeling.
Primitiviteit past evenwel ook binnen het idioom van de rassenindeling. '
Dat oude idioom hanteert KG ah predikaat bij een aantal rassen. Of die kwalificatie nu betrekking heeft op de fysieke of psychische eigenschappen, is eigenlijk
niet duidelijk en de scheiding tussen aanleg en ontwikkeling is ineens onscherp.
Terwijl de raciale aanleg in ditzelfde boek wordt betwijfeld, maakt het predikaat
van primitiviteit weer deel uit van het vertoog over rassen. Primitief is een negatieve kwalificatie. En ook hier geldt de werking van de spiegel: door slechts aan
enkele rassen een status toe te kennen, zoals hier de status van "primitiviteit',
impliceert dit dat de andere rassen in status hieraan tegengesteld zijn. In dit geval
wordt hun status hoger. In AUheten Eskimo's een primitieve vorm van het zogenoemde Mongolide ras ( 16), de Negrito's een primitieve vorm van het Negride ras
(11), de Aino's een primitieve vorm van het Blanke ras (lü). Primitieve kenmerken zijn dan: "grote oogkassen, brede neus, kleine gestalte en donkere huid" (9).
Bij de zogeheten Australiden horen daar nog de "overvloedige" haargroei bij.
Primitiviteit houdt niet alleen een achtergebleven positie in, maar ook - daar
stuurt de tekst op aan - een toekomst: primitieve rassen omvatten een gering
aantal mensen of zij zullen verdwijnen, wat af te leiden is uit een zin als: "In het
binnenland van Voor-Indië hebben zich oude primitieve vormen van het Blanke
ras gehandhaafd" (9). Deze stelling lijkt een verwerking van oudere uitspraken
over de geestelijk en lichamelijk zwakke rassen die, niet opgenomen in de vaart
der volkeren, spoedig tot uitsterven gedoemd zouden zijn. Deze betekenis kon
overigens ook tot stand komen door de lichamelijke constitutie te duiden in
termen van ontwikkeling.
De rangorden worden overigens zowel in KG als in HVSG steeds genuanceerd, maar de schema's en categorieën blijven uiteindelijk onaangetast. Bijna
steevast worden volkeren gekwalificeerd in termen van "hoog" en "laag" die afwisselend kunnen worden gehecht aan ontwikkeling, cultuur en beschaving. Al deze
termen kunnen equivalenten van elkaar zijn, terwijl "ontwikkeling" ook als
bijvoeglijke bepaling kan functioneren bij cultuur en beschaving. Primitiviteit en
ontwikkeling kunnen tenslotte ook een ras kwalificeren. Er is met andere woorden een heel intertekstueel netwerk, of eigenlijk een kluwen, van begrippen, dat
uiteindelijk de superioriteit van Europa of het Westen aannemelijk moet maken.

Acculturatie
De term interculturaliteit benadrukt de dynamiek van culturen. Die dynamiek
toont zich in het contact met andere culturen, waardoor wederzijdse veranderin-
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gen plaatsvinden. Dit verschijnsel van culturele uitwisseling is in de uitgaven van
KG ( 1960) en HVSG (1961) vervat in de term acculturatie. In beide leergangen is
dit een afzonderlijk onderwerp. HVSG omschrijft acculturatie als volgt:
Wanneer volken van verschillende culruur met elkaar in aanraking komen, is de kans groot,
dat er cultuurelementen door het ene volk van het andere worden overgenomen. Deze overneming noemt men acculturatie. Ze kan wederzijds plaatsvinden, maar uiteraard wordt er
gewoonlijk door het volk met een weinig ontwikkelde cultuur meer ontleend dan door dat
met een hogere ontwikkeling. {HVSG 1961:43)

Acculturatie blijkt op een ander principe te steunen dan een intercultureel proces.
De grondslag van acculturatie ligt, zoals HVSG in de toelichting hierboven al
aangeeft, in een ongelijk ontwikkelingspeil. KG neemt dit aspect dan ook op in de
definitie en spreekt van "cultuurverandering door contact tussen culturen, die op
verschillend peil staan" (145). Het verschijnsel treft vooral de zogeheten primitieve volkeren. Op hen betrekt KG althans de acculturatie. Dit proces moet begrepen worden als een alternatief voor hun uitsterven. Dat gevaar lijkt nu geweken,
maar als "natuurvolk" zullen zij wel verdwijnen, stelt KG, omdat het verkeer alle
"uithoeken der aarde [bereikt], waarin zij zich meestal hadden verscholen" (23).
De overname van onder andere techniek en cultuur zou vervolgens vrijwel altijd
positief resultaat hebben (23). Merk op dat deze verhouding geografisch wordt
gesymboliseerd: Europa is het kerngebied, in de periferie bevinden zich de achtergebleven volken. De culturele afstand wordt hier uitgedrukt in geografische
termen.
Acculturatie heeft in HVSG en ATGdus expliciet betrekking op de verhouding tussen de zogenaamde ontwikkelde en de niet-ontwikkelde culturen en
drukt vooral de reactie van de laatste uit. Acculturatie verloopt in één richting,
hoewel de omschrijving in HVSG de mogelijkheid openliet dat veranderingen
wederzijds zouden plaats vinden. Acculturatie betekent een verheffing en past
geheel binnen het ontwikkelingsschema waar we tot nu toe mee hebben kennisgemaakt. De uitwerking van de contacten met Europa wordt, een enkele uitzondering daargelaten, positief gewaardeerd.
Die positieve waardering voor de gevolgen van kolonisatie en de inspanningen van bijvoorbeeld de FAO en UNESCO spreekt ook heel duidelijk uit KG.
Die krijgen ruimschoots aandacht, hoewel daattegenover staat dat in dit leerboek,
zoals gezegd, onderdrukking en rassendiscriminatie ook aan de orde komen, maar
de behandeling van deze thema's beïnvloeden die voorstelling van acculturatie
niet of nauwelijks. De gunstige uitwerking van de westerse invloed wordt ondersteund door de illustraties: foto's tonen het onderricht door een blanke man.
Zeer frappant in deze is bijvoorbeeld het onderschrift bij de onderstaande

Hoofdstuk 9 Naar een intercultureel perspectief

343

foto: "De Indiaanse voorouders van deze Arubaan zullen nooit gedroomd
hebben, dat een van hun nazaten dagelijks "in de olie" werkzaam zou zijn!" (116)
Acculturatie is een eenzijdige beïnvloeding van westerse landen. Onrwikkelingshulp heeft dezelfde betekenis.
Deze opvatting is letterlijk terug te
vinden in de titel van een paragraaf in
HVSG (1970): "Ontwikkelingshulp,
een vorm van acculturatie".
Volgens Kuitenbrouwer (1994)
karakteriseert deze paternalistische en
neokoloniale houding vele naoorlogse
bronnen. Hij wijst daarbij op het zeer
invloedrijke werk van W.W. Rostow
Stages of Economie Growth uit 1961.
Zijn visie wordt wel aangeduid als de
klassieke westerse visie. Volgens
Bron: Kerngeognllie. Deel 4B 1960:116
Rostow doorlopen alle landen van de
wereld dezelfde stadia van economische groei, een lineair ontwikkelingsschema,
waarvoor het Westen model staat. De ontwikkeling voltrekt zich van een agrarische samenleving, via stadia waarin techniek wordt uitgebreid en overschotten
kunnen ontstaan, naar een democratisch-kapitalistische samenleving. Wat overeind blijft in deze visie is een onaantastbaar positief beeld van het Westen; de
problemen zijn in de ontwikkelingslanden gelokaliseerd, het Westen biedt de
oplossing. Daarop komt kritiek, onder andere van de Zuid-Amerikaanse Dependencia-school, met de ontwikkelingseconoom A.G. Frank als belangrijke woordvoerder, die ook enige tijd in Nederland heeft gedoceerd. Globaal komt de visie
van de betrokken economen erop neer dat de derdewereldlanden niet het beginstadium tonen van een vastliggende ontwikkelingsgang, maar het resultaat zijn
van westers kolonialisme en imperialisme (Kuitenbrouwer 1994). Er gaan meer
stemmen op tegen het eenzijdige onrwikkelingsvoorstel van Rostow.20 Toch is hij
heel lang van invloed geweest, ook in het onderwijs, en niet alleen in Nederland.
Zo toont Hopkin (1994) aan dat in Britse schoolboeken zijn visie tot in de jaren
tachtig weerklank vond. : '
Internationaal en nationaal wordt deze eurocentrische benadering van
derdewereldlanden sinds de jaren zeventig bekritiseerd. Een van de bekendste en
uitgebreidste studies is de studie van Preiswerk en Perrot, Etnocentrism and
History: Africa, Asia and Indian America in Western Textbooks (1978). De bevindingen uit deze analyses zijn van invloed geweest op latere studies en hebben
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anderen geïnspireerd tot het formuleren van aandachtspunten om etnocentrisme
te vermijden (zie bijvoorbeeld Klein 1986). De raciale en racistische dimensie van
de representaties van niet-westerse landen komt daarbij regelmatig aan de orde.
Voor uiteenlopende vakgebieden worden criteria geformuleerd die eurocentrisme
en racistische stereotypen moeten terugdringen of voorkomen."
In Nederland heeft Madsen (1979) de aardrijkskundeboeken aan een
kritisch onderzoek onderworpen. Het beeld dat uit de methoden Kern-geografie
en Land- en volkenkunde sptak, blijkt illustratief voor de jaren zeventig. Madsen
stelt vast dat in de beschrijving van derdewereldlanden de nadruk eenzijdig ligt op
armoede, terwijl men de oplossing hiervoor tracht te vinden in de overname van
een westers economisch systeem. Het Westen is de norm en treedt naar voren als
hulpbieder. Kritische visies op deze vanzelfsprekendheden ontbreken. Tot vergelijkbare conclusies kwamen ook Sluiter-Leenhouts en Vos (1975) in hun onderzoek Politieke vorming in het aardrijkskundeonderwijs: het "eigen" economische
systeem wordt niet bevraagd, wel dat van "anderen". Muyden (1983), in navolging van het onderzoek van Madsen, vindt deze ldassieke visie op enkele uitzonderingen na, ook terug in de Nederlandse schoolboeken van latere datum.
In de jaren tachtig is deze benadering nog niet verdwenen.23 In 1986 is het
beeld van de trap in ieder geval nog actueel:
Als je nagaat hoe de mens in de loop der tijden in zijn bestaan heeft voorzien, dan zie je daar
een ontwikkeling in. In de oertijd leefde men van jagen en van het verzamelen van vruchten,
knollen en /aden. f i t het verzamelen ontwikkelde /ich de akkerbouw en uit het jagen de
veeteelt. Nadat landbouw duizenden jaren het belangrijkste bestaansmiddel was geweest,
kwam in een aantal landen de industrie op die de landbouw verdrong van de eerste plaats,
(dienstensector) Je kunt die ontwikkeling uitbeelden aan de hand van een trapje [ftg. 5.19]

De meest ontwikkelde landen staan op het hoogste treetje [...]
(De Geo Geordend1986:139)

diensten

veeteelt en
akkerbouw
jagen en
verzamelen-

Bron: De Geo Geordend 1986:13')

De minder ontwikkelde landen, zo vervolgt de tekst, staan op het treetje van de
veeteelt en landbouw. Hier zien we het oude beeld van de trap uit de oude schoolboeken ineens weer terug, om nogmaals het lineaire ontwikkelingsidee uit te
drukken.
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We kunnen deze benadering van ontwikkeling bekritiseren, omdat die per
definitie hiërarchisch is en het Westen al bij voorbaat in het gelijk stelt, terwijl het
beeld van niet-westerse landen bepaald wordt door een tekort en achterstand.
Zoals we in de analyses van de oudere schoolboeken hebben gezien, is een analyse
van de discursieve verwerking van die verhouding minstens zo interessant. Vaak
blijkt in de representatie van detdewereldlanden ook de narratio betrokken te
zijn, de plotstructuur en de verhouding tussen de subjecten. Zo kunnen we een
deel van de kritiek op de voorstellingen van de ontwikkelingsproblematiek in de
schoolboeken van de jaten tachtig ook interpreteren (zie Mok 1990, Mok &
Reinsch 1993): globaal ontwikkelt zich de plot, vanuit een situatie van een tekort,
naar de oplossing, terwijl tussendoor de achtergronden van het probleem worden
geschetst (vaak komen die neer op een uitleg van het begrip ontwikkeling vs.
onderontwikkeling). De betrokken subjecten, de mensen over wie het gaat enerzijds, en het sptekend subject en aangesproken subject anderzijds, zijn meestal in
een polatiserende verhouding op elkaar betrokken.
Illustratief, maar niet representatief, is de volgende benadering, uit een
alweer oude methode aardrijkskunde {Werk aan de ïwre/^/werkschrift 1 thema 3,
1984). In deze methode moeten leerlingen bij de introductie van het onderwerp
"de derde wereld" eerst de betreffende landen lokaliseren en aan de hand van
foto's vaststellen wat et aan de hand is. Daarna komen mogelijke vormen van hulp
aan de orde. De leerlingen worden daarbij direct als potentiële hulpverlener
aangesproken; zij moeten de problemen goed kennen voordat ze hulp zullen
bieden. Om deze rol te illustreren worden de figuren van een dokter en een
patiënt opgevoerd: de (leerling-) dokter moet goed luisteren voordat "hij" weet
hoe "hij" de patiënt ("de detde wereld") beter kan maken. Deze verhouding
tussen aangesptoken subject en object is dus vanaf het begin al vastgelegd: de
afstand tussen beide is maximaal. Toch is de keuze voor juist deze petsonages en
de instructie daarbij waarschijnlijk bedoeld om duidelijk te maken dat ontwikkelingshulp mank gaat doordat slecht geluistetd wordt naar mensen in het Zuiden
zelf.
Ik breng hier maar enkele aspecten naar voren van de voorstellingen van
derdewereldlanden in de schoolboeken van de jaren tachtig. De sttuctuur die ik
hierboven schetste is wel vrij algemeen. Het is eigenlijk een basisstructuur die we
ook aantreffen in de schoolboeken in het basisonderwijs in die periode. Als ik de
conclusies uit mijn eigen onderzoek van schoolboeken uit de jaren tachtig en
begin negentig vergelijk met de analyses van oudere boeken dan zijn er op het oog
zeket gunstige veranderingen aan te wijzen. Zo lijkt er bijvoorbeeld veel meer
aandacht te zijn voor de rol van de internationale politieke verhoudingen, voor de
rol van het kolonialisme, voot de ongunstige ruilvoet en krijgen leerlingen meer
gelegenheid standpunten tegen elkaar af te wegen. Een term als primitief komt
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nog maar nauwelijks voor en is niet meer een raciaal kenmerk. Bovendien komen
de verschillen tussen landen en streken veel duidelijker naar voren en wordt er
meer genuanceerd. Trekken we een vergelijking met de nog veel oudere boeken
dan valt op dat het optimisme uit het begin van deze eeuw veel minder sterk is. Er
wordt in de jaten tachtig bijvoorbeeld gesproken over vicieuze cirkels waarin
derdewereldlanden gevangen zouden zitten; soms klinkt daarin de verzuchting
door dat et eigenlijk geen uitweg is.

9.4 Van migratie naar de multiculturele samenleving
"Na de vrijwording van Indonesië vestigden zich een vrij groot aantal Indische
Nederlanders en Ambonnezen in ons land. De immigratie is in de laatste jaren in
ons land toegenomen door het tewerkstellen van buitenlandse arbeiders, vooral
uit Italië, Spanje, Marokko en Turkije (in 1968 bedroeg dit aantal 45000). Deze
immigratie heeft echter een tijdelijk karakter; na verloop van tijd keren deze
arbeiders naar hun land terug." (Aardrijkskundig werk- en leerboek voor het voortgezet onderwijs deel 3 1970:64)
Aldus introduceert dit aardrijkskundeboek, even voordat de rassen in Nederland
worden onderscheiden (zie paragraaf 9.1, ill. 9.2), een dan nog vrij nieuw en actueel verschijnsel: immigratie, in gang gezet door de permanente vestiging van
mensen uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië en gevolgd door de tijdelijke
komst van arbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee. Dat deze arbeidsmigratie een tijdelijk karakter heeft, blijkt ook uit de inventarisatie van de rassen
in Nederland. Geen van de genoemde groepen migranten komt daarin voor. De
inventarisatie blijft beperkt tot "Nederlanders".
Gastarbeid verliest echter al spoedig betekenis. De realiteit is dat veel
arbeiders niet terugkeren en zich meestal met hun familie blijvend in Nedetland
vestigen. Dat proces vindt zijn neerslag in de schoolboeken van later datum. Om
een paar voorbeelden te geven:
Herwas niet de bedoeling dat zij hier zouden blijven. Na een paar jaar, zo dacht men, zouden
zij wel weer terugkeren naar hun eigen land. Dat dat laatste eigenlijk maar vrij weinig zou
voorkomen, wist toen nog niemand. ( Wereld-in-delen deel 2HV 1981:176)

Steeds meer gastarbeiders lieten echter hun gezin overkomen om zich blijvend in WestEuropa te vestigen. Het gevolg is dat er nu bijvoorbeeld in Nederland 266000 Mediterranen
wonen, vooral Turken en Marokkanen. {De Geo Geordend deel 1MHV 1986:95)
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Als we de aardrijkskundeboeken chronologisch naar jaar van uitgave zouden
lezen, dan is daaruit de overgang van Nederland naar een multiculturele samenleving letterlijk af te leiden. Opvattingen over die ontwikkeling treffen we ook aan.
In deze paragraaf schets ik een aantal kenmerken van het vertoog over die
"nieuwe" samenleving aan de hand van enkele passages uit aardrijkskundeboeken
uit de jaren tachtig.^ De criteria voor interculturele schoolboeken moeten
kunnen aangeven welk vertoog past bij deze samenleving en bij leerlingen die
beschikken over uiteenlopende referentiekaders.
Migratie betekent voor het vak aardrijkskunde allereerst gewoon dat zich
nieuwe onderwerpen aandienen en andere worden uitgebreid. Voor het onderwerp demografie houdt dit bijvoorbeeld in dat er aandacht wordt besteed aan
specifieke patronen in leeftijdsopbouw binnen diverse groepen migranten. Daarbij voegen zich nieuwe overzichten van de ruimtelijke spreiding in steden (gettovorming) of gebiedsdelen en informatie over culturen, cultuurverschillen en
migratiestromen. Toonden nog niet zo lang geleden kaarten van Nederland de
verspreiding van protestanten en katholieken (zie bijvoorbeeld Hoofdstukken uit
de land- en volkenkunde 1960), nu tonen die de verspreiding van bijvoorbeeld
Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken.
Karakteristiek voor de jaren tachtig is de volgende thematische opbouw:
wie kwamen, wanneer, waarom en in welke aantallen? Daarna volgt vaak een
korte aanduiding van de relatie tussen autochtonen en allochtonen. Het onderwerp migratie verloopt, met andere woorden, volgens vaste topoi. De diverse
thema's komen meestal slechts vluchtig aan de orde en over het geheel genomen
besteden de methoden weinig aandacht aan achtergronden van migratie en veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Nederland. Een aantal methoden
slaat dit onderwerp over of volstaat met slechts enkele regels, geconcentreerd in
een of twee delen. Uitzonderingen zijn er ook. En juist die lenen zich voor een
kritische beschouwing.
De multiculturele samenleving komt dus wel in beeld. Dat wil zeggen dat
onder die noemer het verschijnsel migratie en de verscheidenheid aan culturen
worden besproken. Echter, de samenleving zelf, de identiteit van die samenleving,
lijkt in haar kern vaak niet wezenlijk veranderd. Die blijft in de verbeelding nog
monocultureel. Andere culturen zijn eigenlijk toevoegingen. Globaal gesteld,
wordt de diversiteit aan zienswijzen, levensovertuigingen, etniciteiten, samengebracht in twee monolithische entiteiten: verschillen binnen de Nederlandse
cultuur lossen op in "onze cultuur"; het scala aan zienswijzen en levenshoudingen
van uiteenlopende groepen migranten en allochtonen is vereenvoudigd tot "hun
cultuur". Het volgende fragment demonstreert die tweedeling:

/ " de ban van het ras

348

Van deze groep vreemdelingen is de groep buitenlandse werknemers het grootst. Niet alleen
in hun taal, kleding en uiterlijk is te zien dat ze anders zijn dan wij. Maar ook hun ideeën,
gewoonten en gebruiken wijken soms af van die uit onze cultuur. Nogal eens vinden wij hun
manier van leven vreemd, maar vanuit hun cultuut bekeken, is dat natuurlijk niet zo [...]
(Driespwngded

l MHV 1985:112)

Zoals gezegd, de boeken die juist wel ingaan op de verandering van de Nederlandse cultuur, zijn ook kwetsbaar. Juist die kunnen we in detail bekijken. Ontegenzeggelijk is de poging van de auteurs van de genoemde methode sympathiek.
Ze sporen leerlingen in ieder geval aan zich in een ander te verplaatsen, maar de
kern van het probleem is daarmee niet opgelost. Dat is gelegen in de polariserende
voorstelling van de culturele verhoudingen, waarin letterlijk "wij" tegenover "zij"
wordt geplaatst. Deze polariserende voorstelling komt niet alleen veel voor in
aardrijkskundeboeken uit de jaren tachtig, maar ook in de boeken voor de andere
vakken, ook in begin jaren negentig. :b Daardoor ontstaat de indruk dat de Nederlandse samenleving bestaat uit twee culturen: "onze" cultuur en "hun" cultuur.
Nederland is niet multicultureel, hooguit bi-cultureel, wat tot uitdrukking komt
in een dergelijk binair representatiesysteem. Dit systeem brengt ook de ongelijkwaardigheid van de twee entiteiten tot uiting. Vaak weerspiegelt de opbouw van
de hoofdstukken of paragrafen die tweedeling ook, bijvoorbeeld als de verschillende culturen of het onderwerp migratie als een extra of afzonderlijk hoofdstuk
wordt behandeld, soms helemaal achteraan, terwijl uit de andere hoofdstukken
niet blijkt dat de samenleving een verscheidenheid aan gewoonten, religies en
geschiedenissen kent.
Die tweedeling straalt rechtstreeks af op de leerlingen. Zodra er wordt
gesproken over "de" Nederlandse cultuur alsof die eenduidig is en van "ons", dan
wordt een deel van de leerlingen niet aangesproken. Deze betekenis zit ook de
bovenstaande passage. De beschrijving van de culturele verschillen richt zich op
de zogenaamde autochtone leerlingen, niet op alle andere leerlingen. Zij zijn
"vreemdelingen". Hun aanwezigheid wordt ontkend. Leerlingen wordt een norm
voorgehouden over zichzelf: zij zijn autochtoon. Dat beeld van de lezer draagt de
definitie van de samenleving over. Leerlingen negeren op grond van hun etnische
of culturele achtergrond, heeft een negatief, vervreemdend effect zowel op de
beeldvorming over de samenleving als op de ontwikkeling van identiteit. Taylor
brengt die betekenis van miskenning voor de persoonsontwikkeling helder onder
woorden.
The thesis is that our identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the
misrecognition of others, and so a person or group of people can suffer real damage, real
distortion, if the people or society around them mirror back to them a confining or demea-
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ning or contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict
harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced
mode of being. (Taylor 1995:75)

Het anderszijn discrimineert de zogeheten allochtone leerlingen. Zij nemen niet
deel aan de interactie, terwijl de tekst wel over hen gaat. Ze zijn slechts object van
beschouwing, een derde persoon. Hun identiteit is opgelegd. En dat geldt uiteindelijk ook voor de "Nederlandse" leerlingen. Ook zij worden in één hoek gedrukt,
verhelderend is in dit verband het concept van "de tweede persoon", door Bal
( 1996b) uitgewerkt in "First person, second person, same person" en waarmee zij
aansluit bij Code (1991) in haar zoektocht naar een epistemologie die meer recht
doet aan de subjectposities van het object. Deze tweede persoon kent drie samenhangende en in elkaar geweven dimensies, waarvan de laatste twee hier het meest
relevant zijn. De eerste komt erop neer dat men in psychologische en psychoanalytische zin niet kan bestaan, zonder "de ander". De tweede, gebaseerd op Benveniste (1971), houdt de wederkerige relatie in tussen eerste en tweede persoon;
voornaamwoorden refereren niet, maat construeren subjectiviteit. In de derde
betekenis gaat het om de vraag hoe het (menselijk) object, dat de historicus of
etnograaf onder de aandacht brengt, als subject deel kan uitmaken van de representatie en betrokken wordt in de interactie.
Taylor wijst niet alleen op de gevolgen van miskenning, maar ook op de
gevolgen van negatieve, vertekenende beelden waaraan men zich geacht wordt te
spiegelen. Zo expliciet denigrerend zijn de beelden in schoolboeken niet. Maar
positieve waardering voor de verschillende culturen is er zelden. Het zijn vooral
Je problemen die nadruk krijgen - ik spreek hier nog steeds van boeken uit de
jaren tachtig en begin jaren negentig. De volgende drie fragmenten tonen hoe
beperkt en ontmoedigend het beeld van die samenleving kan zijn. Het eerste fragment is uit hetzelfde boek afkomstig als het citaat hierboven. Inmiddels is de
groep buitenlandse werknemers geruisloos vervangen door buitenlanders in het
algemeen.
Behalve de huisvesting en de taal leveren tal van andere cultuuropvattingen spanningen op.
Het ontbreken van moskeeën bijvoorbeeld waarde islamieten bij elkaar kunnen komen. [...]
Gelukkig wordt er de laatste tijd bij al deze problemen nogal wat hulp vetleend door de overheid en door vrijwilligers. We moeten streven naar aanpassing van de verschillende culturen
aan elkaar. Waarschijnlijk kunnen wij veel van hun cultuur leren en zij van onze cultuur. Wat
de eetgewoontes betteft hebben we al veel van de buitenlanders overgenomen. {Driesprong
deel 2 M H V 1985:112-113)
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Een opeenstapeling van problemen wordt hier aan de leerlingen voorgelegd,
terwijl nog boven deze passage de problemen van de huisvesting en de taal al zijn
aangestipt. Hulp van de overheid en de vrijwilligers (van "ons") lijkt een lichtpunt
te bieden. Daardoor worden allochtonen niet alleen als "anders" maar ook als
hulpbehoevend neergezet. Voor "ons" is de rol van hulpverlener weggelegd. Het
thema "aanpassing" is tenslotte typerend voor de benadering in schoolboeken.
Daar kom ik straks op terug.
Problemen vormen ook de invalshoek in de volgende passage, maar er is
ook aandacht voor discriminatie:
De aanwezigheid van grote aantallen mensen uit andere landen, van andere rassen, geeft
dikwijls problemen. Doordat ze vaak de taal niet goed spreken, een andere godsdienst en
andere gewoonten in Ided ing hebben, worden ze door mensen in herland waar ze te gast zijn,
niet als volwaardige medeburgers beschouwd. We noemen dat discriminatie. {De Geo Geordenddeel 1MHV 1986:96)

Discriminatie wordt bespreekbaar gemaakt. De mogelijkheden tot rechtvaardiging hiervan worden hier echter ook aangereikt. Allereerst door - alweer - het
anderszijn te benadrukken. Vervolgens impliceert de bijzin "in het land waar ze te
gast zijn" dat "zij" hier eigenlijk niet horen en geen rechtmatige inwoners van
Nederland /ijn.
In het laatste fragment staat in kort bestek een aantal bezwaarlijke noties
en vooronderstellingen onder elkaar:
Ook onze staat kent inwoners die bij een ander volk horen, die van een ander ras zijn, die een
andere taal spreken of die een andere godsdienst hebben. [...] Mogen zij in ons land een
beetje hun eigen leven leiden? Of moeten zij zich aanpassen aan onze manier van leven? Bij
ons gaat het misschien minder bloedig toe dan in andere staten, maar .. hebben wij ook hier
een staar-volk-probleem in eigen huis? {Werkaan de werelddeel 2 M H V 1985:20)27

De bezwaren van deze voorstelling op een rij: het beeld van de multiculturele
samenleving is sterk gepolariseerd, de ander wordt niet gedifferentieerd en de wijzij dichotomie vormt de basis. Net als in de vorige passages wordt gesuggereerd
dat Nederland in principe monocultureel is en slechts één ("eigen") ras, cultuur,
volk, taal en godsdienst kent. De metafoor van een "eigen huis" versterkt bovendien de suggestie van die nationale identiteit en roept het beeld op van een besloten, veilige ruimte waarin men doorgaans met eigen familie of verwanten
verkeert. De vraagstelling tenslotte, in hoeverre "zij" zich moeten aanpassen,
getuigt in zichzelf al van de ongelijkwaardigheid die aan deze hele passage ten
grondslag ligt; wie past zich nu precies aan en aan wie, en wie zal dat bepalen? Dit
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zijn hier in ieder geval niet alle leerlingen, want ook hier zijn leerlingen buitengesloten die behoren tot een ander volk, een ander ras, een ander taalgebied of een
andere godsdienst. Een positief perspecrief op diversiteit biedt deze passage zeker
niet.
Zoals gezegd beperken de belangrijkste problemen in vertogen over de Nederlandse cultuur in de jaren tachtig zich niet tot de aardrijkskundeboeken voor het
voortgezet onderwijs, maar zijn ze redelijk representatief voor schoolboeken uit
deze periode. De meeste problemen zijn terug te voeren op een beperkte visie op
cultuur en op het etnocentrische en monoculturele perspectief. Een negatief
effect van de dichotomie is de discriminatie van leerlingen op grond van hun
zogenaamde anderszijn. Zij worden niet aangesproken. Culturen worden bovendien niet als dynamisch gezien, maar blijven uiterst star. Tenslotte spreekt uit de
citaten heel sterk het idee dat identiteit geheel en al gedicteerd is door iemands
culturele of etnische achtergrond. Uitwisseling tussen culturen vanuit een gelijkwaardige positie is zeker nog geen algemene optie. Binnen een etnocentrische
visie op de samenleving past eerder het vraagstuk van aanpassing dat het laatste
citaat naar voren brengt. De betekenis ervan is vergelijkbaar met het begrip
"acculturatie" zoals dat in de vorige paragraaf aan de orde kwam. Binnen een
eurocentrisch perspectief verwijst acculturatie naar veranderingen van nietwesterse landen in de richting van het Westen. Zo werd dit begrip een paar decennia geleden uitgelegd.

9.5 Rassen in Nederland
Een aantal aardrijkskundemethoden in de tachtiger jaren biedt leerlingen een
overzicht van de rassen. Veel aandacht krijgt dit onderwerp niet, hooguit een deel
van een pagina en meestal heeft het betrekking op de wereldbevolking in het algemeen. Ras is een sociale categorie, naast bijvoorbeeld religie. Toch wordt ras ook
binnen een andere context gebruikt, ook in de methoden die geen scheidslijnen
tussen de rassen aanleren. In de vorige paragraaf zagen we die toepassing ook
optreden in de citaten over de multiculturele samenleving. Het ras-begrip definieerde groepen mensen. Deze karakterisering gebeurde bijna ongemerkt, in één
adem met cultuur. Cultuur èn ras bepaalden de ander en het anderszijn. Als
concept leeft ras dus in ieder geval nog voort maar veel aandacht wordt er verder
niet aan besteed. Toch heeft de toepassing een belangrijk effect op het beeld over
culturele verschillen in Nederland. Door de raciale associatie zijn ook culturen
aangeboren, afhankelijk van huidskleur en verliezen ze hun beweeglijkheid.
Culturen worden essentialistisch.
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Blijft de aandacht voor de raciale onderscheidingen in de jaren tachtig
beperkt, begin jaren negentig krijgt dit onderwerp ineens nieuw elan, binnen een
nieuwe context: de raciale verschillen kunnen worden gedemonstreerd aan de
hand van de Nederlandse samenleving en de verscheidenheid van haar inwoners.
Dit gebeurt in twee methoden voor de basisvorming, Wereldwijs en Wereldbeeld.
Ze zijn niet meer actueel, maar ze bieden wel de mogelijkheid om niet alleen de
historie van ras als geografisch concept af te ronden, maar ook om mijn visie op
interculturele schoolboeken duidelijk te maken.
In Wereldwijs (deel 2 MHV 1991) komt het onderwerp "rassen" aan de
orde in het hoofdstuk over conflicten. Racisme is een van de conflicten. Uitgangspunt is dat racisme kan ontstaan in landen waar meer rassen samenwonen.
Racisme wordt dan gedefinieerd als de opvatting dat het ene ras beter is dan het
andere (89). Wereldbeeld (deel 1 MHV 1991) bespreekt het verschijnsel "rassenhaat" nadat de rassen zijn gepresenteerd. Ondanks de relaties die beide methoden
leggen met racisme, presenteren ze ras als een waardevrij geografisch begrip. Hun
benadering lijkt ook inderdaad neutraal (er staat niet dat sommige rassen beter,
mooier of intelligenter zijn). Toch laat de analyse van een aantal passages zien dat
die neutraliteit in de toepassing van het ras-begrip verdwijnt en het cultuurbegrip verstart. Maar in de passages over ras keren ook andere, oude toepassingen
terug: het idee dat er zuivere rassen bestaan en dat joden een ras vormen. Bovendien worden de oude culturele en nationalistische connotaties van ras weer opgeroepen.
De culturele verscheidenheid in Nederland is uitgangspunt geweest voor Wereldbeeld. Leerlingen maken direct kennis met verschillende bevolkingsgroepen in
Nederland en met de achtergronden van migratie. Bovendien zijn afzonderlijke
hoofdstukken opgenomen over de belangrijkste landen van herkomst, Suriname,
Turkije en Marokko. Ook van daaruit worden relaties gelegd naar de positie van
migranten in Nederland. Globaal gesproken stemmen alle methoden voor de
basisvorming uit begin jaren negentig thema's en didactiek meer af op de multiculturele samenleving dan de oudere methoden. Dit geldt ook voor Aarde in
Kaarten Formule Bos. WereldbeeldSpringt er echter duidelijk bovenuit. De culturele verscheidenheid in Nederland is al voldoende helder gemaakt, als de rassen
worden geïntroduceerd.
[Mensen zijn verschillend.] "Nogal logisch", zul je zeggen, "mijn klasgenootjes zien er allemaal verschillend uit'. Dat is ook zo. maar dar bedoelen we hier niet. [...] Her gaat nu om
groepen mensen." {Wereldbeelddeel 1 1991:14)

Deze introductie vraagt van de leerlingen dat zij hun blik op verschillen tussen
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mensen bijstellen. Eigenlijk moeten ze opnieuw naar mensen kijken, ook naar
hun klasgenoten. Met ras krijgen ze een nieuwe categorie aangereikt. Een belangrijke categorie, die de leerlingen ook moeten gaan toepassen: zij worden in staat
geacht de huidskleur en haarvorm te bepalen van kinderen op een foto (1991:14).
Dit betekent dat zij de culturele variaties waar zij eerder mee te maken hadden
gehad, los moeten laten.
Wat leren zij nu precies? De leerlingen leren allereerst mensen in groepen
te onderscheiden, zoals volgens de introductie van hen werd verlangd. Ze hebben
houvast aan de zes foto's die de raciale variaties illustreren en benoemen. Het idee
van drie hoofdrassen en hun afgeleiden komt hier in terug. De eerste foto toont
een vertegenwoordiger van het blanke ras. Tot dit ras werden van oudsher ook
mensen uit India en Ethiopië gerekend, maar regelmatig sprak uit de onderschriften ook verbazing over deze "uitbreiding" (zie hoofdstuk 7). Als bij traditie treffen
we in Wereldbeeld een vergelijkbaar ongemak aan, alsof meer mensen tot het
blanke ras gerekend moeten worden dan op het eerste gezicht lijkt. Nu vertegenwoordigt de eerste foto volgens het onderschrift Marokkanen: "Marokkanen: ook
het blanke ras" (14). Bij de andere foto's wordt volstaan met slechts de raciale
aanduiding (14,15). Het ondetschrift bij de eerste foto krijgt daardoor speciale
lading. In ieder geval hebben de auteurs het nodig gevonden leerlingen erop te
wijzen dat ook Marokkanen blank zijn. Impliciet steunt het onderschrift de
suggestie dat zij niet tot de "eigenlijke" blanken horen. Zo wordt ingespeeld op
een sociale cognitie dat Marokkanen dus eigenlijk wel anders zijn. Deze subtiele
strategie van in- en uitsluiting bij het blanke ras is geheel conform de oudere
vertogen die Europa als het kerngebied van het blanke ras aanwezen. Dat ook
Ethiopiërs en Indiërs tot het blanke ras behoorden, nam niet iedereen zonder
meer aan (zie hoofdstuk 7).
Wereldwijs voert het idee van zuivere rassen expliciet in en leert de leerlingen aan de hand van de driehoek die Geografisch Milieu eerder afbeeldde (zie
hoofdstuk 9.2), de namen van de zogenaamde mengrassen: "zambo", "mesties" en
"mulat" (108). Leerlingen moeten een klassenfoto bestuderen om de vraag te
beantwoorden hoe een kind heet van een zwarte vader en een blanke moeder
(werkschrift deel 2 MHV:101). Zelfs al zouden we het nut van een rassenindeling
niet betwijfelen, dan dienen zich de problemen in de toepassing ervan hier al aan.
Want hoe moet een leerling dan het kind noemen van een zogenaamde mulatvader en een blanke dan wel zwarte moeder?
Deze voorstellingen van zuivetheid kunnen we bekritiseren, al zou het
maar zijn omdat ze irrelevant zijn. Het echte venijn zit hem in de verwarring die
optreedt tussen cultuur en ras. Die ontstaat ook in Wereldbeeld, alsof die oude
betekenislaag van ras uiteindelijk toch niet te onderdrukken is; uiteindelijk
benoemt ras meer dan de huidskleur. Wereldwijs stelt cultuur en ras aan elkaar
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gelijk in de definitie van etnische minderheden. Dit begrip wordt duidelijk
gemaakt aan de hand van een klassenfoto. Leerlingen moeten die goed bekijken
en daarna de vraag beantwoorden wat hen aan deze foto opvalt. Daarna moeten
zij bepalen of deze kinderen nu wel of niet "bij een ander ras ofvolk" horen. Oftewel, zo besluit de vraag: "Zij behoren tot de etnische minderheden" (werkschrift
deel 2 MHV:102). Voor veel kinderen zal het, ook in 1991, heel gewoon zijn dat
hun klasgenoten verschillen in kleur haar of huid. Zij moeten nu echter hun referentiekader bijstellen. Het is het "anderszijn", terwijl het "gewone" onvermeld
blijft, waardoor deze definitie een vervreemdende uitwerking heeft.
Hetzelfde effect heeft de volgende introductie op de vraag over de ruimtelijke verspreiding van "niet-blanken en buitenlandse werknemers": "Ook in
Nederland wonen veel mensen met een andere huidskleur" (92). De implicatie is
dat Nederland toch eigenlijk blank is. Die leerlingen zijn in ieder geval "gewoon"
en behoren tot het "eigen ras". Zij worden hier aangesproken, niet de "andere"
leerlingen. Het probleem is niet alleen de koppeling met cultuur, maar ook het
uitsluitende effect: blank is normaal. Leerlingen behorend tot een "ander" ras
worden niet aangesproken.
In Wereldbeeld komt de gelijkschakeling tussen cultuur en tas ook tot
uitdrukking in de volgende uitleg van het begrip multiraciale samenleving. Dit
fragment bereidt de overgang voor naar het onderwerp rassenhaat.
In ons land wonen veel mensen die tot verschillende rassen behoren. Dat komt in veel landen
voor. Wanneer dat het geval is, spreken we van een multiraciale samenleving. Wel is het
meestal zo dat er van de mensen van het eigen ras de meesre inwoners zijn. De anderen
vormen dan een minderheid. Je zult wel begrijpen dat de woorden multitaciaal en multicultureel veel met elkaar te maken hebben.
Niet altijd is er vriendschap tussen de mensen in een land. ( Wereldbeeld'deel 1 1991:16)

Dit fragment is vooral onduidelijk (de eerste zin kan ook betekenen dat veel
mensen in Nederland tot mengrassen behoren). Problematisch zijn de stellingen
over het eigen ras in de vierde zin en over de verwantschap tussen cultuur en ras in
de zesde zin. De stelling dat het "eigen ras" meestal de meerderheid vormt, is zelfs
als we meegaan in het onderscheid van rassen, nauwelijks vol te houden. We
hoeven die alleen maar te toetsen aan de situatie in Noord- en Zuid-Amerika of
Australië. En wat te doen met Zuid-Afrika? Of Rusland? De notie van het "eigen
ras" wekt bovendien de indruk dat een land oorspronkelijk eigendom kan zijn van
mensen die allen behoren tot een en hetzelfde ras (en dat dit dus eenduidig is vast
te stellen). De auteurs duiden hier in feite een belangrijke rechtvaardiging van
racisme aan: de nationalistische dimensie van racisme. Deze suggestie sprak ook
uit de fragmenten hierboven uit De Geo Geordend'en Werk aan de wereld.
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Dan is er ook de veronderstelling, zo wordt die althans in de zesde zin naar
de leerlingen toe uitgesproken, dat ras en cultuut veel met elkaar te maken
hebben. Juist waar uitleg verwacht mag worden over die relatie, laten de schrijvers
het afweten. Ze spreken slechts de verwachting uit dat leerlingen die verwantschap zelf wel kunnen duiden. Zo wordt een volgend kenmerk - de gelijkschakeling van ras en cultuur - van een racistische ideologie neergezet. Beide begrippen
treden vervolgens praktisch als synoniemen op. Bij de uiteenzetting van de diverse
gevolgen van rassenhaat wordt tenslotte alleen nog gesproken over mensen, groepen en culturen. De relaties tussen bevolkingsgroepen worden hier zeer simplistisch voorgesteld, alsof die relaties zich als wetmatigheden zouden voltrekken, en
onafhankelijk zijn van plaats en tijd.
De relatie tussen racisme en ras blijft in Wereldbeeld an Wereldwijs eenzijdig belicht. Ras staat niet ter discussie en wordt ontdaan van zijn sociale en politieke betekenis. In Wereldbeeld wreekt zich die benadering in de bespreking van
rassenhaat, waarbij wordt teruggegrepen op de holocaust om duidelijk te maken
waartoe rassenhaat leiden kan. De basis voor rassenhaat zou liggen in het gegeven
dat mensen die tot een verschillend ras behoren, elkaar soms om verschillende
redenen niet kunnen uitstaan. Hier dient zich het laatste probleem aan dat ik wil
duiden: de verbinding tussen ras en joden die mogelijk wordt doordat ras niet
kritisch wordt benaderd. Juist de holocaust en de bijbehorende propaganda illustreren heel goed hoezeer het idee van ras ideologisch bepaald is. De holocaust is
niet het gevolg van een wederzijdse rassenhaat. De haat liep in één richting, van
nazi's die zichzelf profileerden als de vertegenwoordigers van een superieur arisch
ras, dat zuiver moest worden gehouden en waarin geen plaats was voor joden,
zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten. Wereldbeeld'wekt nu de indruk dat
een joods ras realiteit is.28 De politieke context en het antisemitisme worden dus
genegeerd.
Wereldwijs laat de kans om de politieke context in de indeling van rassen te
betrekken, onbenut als de rassenscheidingen in Zuid-Afrika aan de orde komen.
De getalsmatige verhoudingen tussen Aziaten, zwarten, kleurlingen en blanken
komen wel in beeld, maar de prangende vraag waarom in Zuid-Afrika nu juist
deze groeperingen worden onderscheiden, blijft onbeantwoord (90).
Onduidelijk blijft waarom leerlingen de raciale overzichten moeten leren.
De spreiding van de rassen over de wereld komt bij beide methoden aan de orde,
zoals ook gebruikelijk was in de oude boeken. In Wereldbeeld'^ een kaart opgenomen met de verspreiding van de rassen over de wereld (15). Gebruikers van
Wereldwijs moeten de atlas raadplegen en de kaart "De aarde, Rassen" opzoeken.
Deze kaart moeten zij bestuderen om het onderstaande overzicht in te vullen:
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De meerderheid van de bevolking van Israël hoort tor het joodse volk. Enkele kenmerken
daarvan zijn:
• godsdienst: ('De aarde. Godsdienst)
• ras: ('De aarde, Rassen')
• taal: (Hebreeuws (+ Engels)
[Wereldwijswerkschrift 2 HV 1991:103)

Het joodse volk is blank. Dit antwoord zullen de leerlingen invullen als ze de
kaart in De Grote Bosatlas hebben opgezocht. Voor het Arabische volk krijgen de
leerlingen dezelfde opdracht en ook nu zullen ze bij ras "blank" invullen.
Misschien leren leerlingen hieruit dat het conflict tussen Arabieren en joden niet
van raciale aard is. Wat leerlingen niet leren is dat racisme ook onder joden voorkomt en zich onder meer richt tegen de Ethiopische joden in Israël. De overzichtskaart van de rassen biedt hierin geen inzicht.
De atlas speelt tenslotte dus een belangrijke rol in de presentatie van de
rassen. Daarnaar hebben de schoolboeken ook steeds verwezen als de diverse
rassen werden voorgesteld. In de vijftigste druk van De Grote Bosatlas (1993) is
een verspreidingskaart van rassen de eerste kaart van de wereldbevolking. In de
51e druk (1995) is deze kaart verplaatst en op die plek vervangen door een overzichtskaart van cultuurgebieden (met "zwart Afrika" als aanduiding van Afrika
sub-Sahara). De rassen lijken nu een minder prominente plaats te krijgen. De
kaart wordt echter wel aangevuld met een staafdiagram, die voor een aantal
landen de kwantitatieve verhouding aangeeft tussen achtereenvolgens blanken,
Aziaten, negers, indianen, mulatten, mestiezen en de categorie "overigen". Deze
rassen worden echter gepresenteerd als etnische groeperingen. Dus ook hier zien
we de versmelting van etniciteit met ras. Die zit ook in de kaart van de etnische
samenstelling van Afrika. Op deze kaart is echter aangegeven de "negerbevolking
in procenten van de totale bevolking per land" (133). Dat ook kaarren een visie
op racisme kunnen uitdrukken blijkt uit een kaart van de Verenigde Staten in de
50e druk van De Grote Bosatlas. Onder het kopje "Rassenvraagstuk" wordt de
verspreiding van "negers" aangegeven (139). Hieruit spreekt de suggestie dat het
rassenvraagstuk groter is als de concentratie van "negers" toeneemt. Wat het
rassenvraagstuk inhoudt, wiens probleem daarmee wordt uitgedrukt, blijft zo in
het midden. Vooralsnog wordt dat probleem zo afgewenteld op "negens". Opmerkelijk is dat deze kaart in de 51e druk gewijzigd is. Nu is de verspreiding van
"negers" en "hispanics" aangegeven. De titel is vetanderd in "minderheden"
(H3).

De onberedeneerde koppeling tussen ras en cultuur zegt iets over de opvatting
over cultuur en identiteit. De koppeling zegt ook iets over de invloed van de tradi-
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tie van het denken in termen van rassen. Die toont hoezeer dit denken verankerd
is in "onze" cultuur en hoe moeilijk het is dit begrip los te laten. Zodra de verschillen tussen bevolkingsgroepen moeten worden gedefinieerd, lijkt men op ras terug
te grijpen. Het bezwaar zit hem er niet in dat mensen naar huidskleur of lengte
worden aangeduid. Het gaat om de indeling, om de vraag wie in welke categorie
past. Hield ik aanvankelijk nog een (beperkte) mogelijkheid open dat ras alleen
zou verwijzen naar uiterlijke lichamelijke karakteristieken, het concrete gebruik
ervan in de nog niet zo heel oude schoolboeken, toont dat andere betekenissen al
snel worden toegelaten. Indirect wordt toch gesuggereerd dat ras een grond biedt
voor identiteit. Dat ras een sociale en politieke contrucite is, zordt door de schoolboeken zelfs steeds weer bevestigd. De differentie naar ras blijkt, hoewel men
slechts een neutrale categorie voor ogen zegt te hebben, in de toepassing niet
onwillekeurig en waardevrij. Om die reden past dit begrip niet binnen intercultureel onderwijs en de huidige leermiddelen, tenzij het onderdeel is van een
kritische beschouwing van racisme. Ras biedt geen grond voor identiteit en werkt
verstarrend. Dat laten de recente toepassingen van dit begrip zien. Binnen intercultureel onderwijs is daarentegen cultuur het trefwoord en de principiële
beweeglijkheid daarvan. Dat impliceert dat ook iemands identiteit niet op voorhand is af te lezen aan huidskleur of etnische achtergrond. Deze en andere
uitgangspunten licht ik hieronder toe.

9.6 Interculturele schoolboeken 29
Uitgangspunten
Culturen zijn dynamisch. Contacten tussen culturen in verleden en heden
hebben geleid tot veranderingen op religieus, kunstzinnig, medisch en technologisch gebied. Dat principe drukt "interculturaliteit" uit. Lesmateriaal dat wil
aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen die opgroeien in een multiculturele samenleving, brengt dus de verscheidenheid aan culturen en hun dynamiek tot uitdrukking. De keuze van de thema's en de didactiek zijn daarbij
afgestemd op leerlingen die over uiteenlopende referentiekaders beschikken. Zij
vinden elementen van hun culturele achtergrond en leefwijze in de leermiddelen
terug, zonder dat die als vreemd, "anders" of niet-Nederlands worden geduid.
Bovendien zijn identificatiefiguren zo gekozen dat ze voor alle leerlingen aantrekkelijk en uitdagend zijn.
Dit zijn in het kort enkele uitgangspunten die in alle leermiddelen voor
alle vakken verwezenlijkt kunnen worden. Toch is daarmee maar een deel van de
interculturele doelen bereikt. De term "intercultureel" dekt niet helemaal de
lading. Eigenlijk verwijst dit begrip naar een utopisch eindbeeld, een toekomst
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waarin mensen, ongeacht hun geslacht, klasse, religie, geaardheid of etnische
achtergrond in volkomen harmonie met elkaar samenleven. Het begrip suggereert dat mensen bijna voortdurend in een staat van open communicatie en
onderhandeling verkeren. Culturele verschillen bestaan echter niet zonder
misverstanden en conflicten. Politieke en economische belangen spelen een rol en
ook vooroordelen, racisme, nationalisme, antisemitisme en seksisme zijn realiteit.
We kunnen de feitelijke ongelijkheid als de achtergrond zien van "interculturaliteit". Het onderwijs zelf toonde die ongelijkheid, omdat het niet
voldoende was afgestemd op zogeheten allochtone leerlingen. Op hen richtten
zich dan ook de eerste discussies over intercultureel onderwijs. Vooral de taal
kreeg aandacht. Hoe kon het onderwijs beter inspelen op leerlingen die de Nederlandse taal niet als hun moedertaal spreken en die een "andere" culturele, nietwesterse, achtergrond hebben? Acculturatie was toen nog het kernbegrip. Deze
leerlingen kampten immers met een achterstand. Extra ondersteuning bij de taallessen zou die achterstand kunnen verkleinen. De term intercultureel onderwijs
raakte in de jaren tachtig wel steeds meer in zwang, maar de invulling bleef in het
begin vooral beperkt tot aanvullende onderwijsvoorzieningen voor allochtone
leerlingen. Daarnaast werden voor alle leerlingen speciale projecten georganiseerd
met het doel om begrip voor eikaars achtergrond te kweken.
Deze invullingen zijn belangrijk, maar de accenten in de discussie over
intercultureel onderwijs zijn inmiddels verschoven. Er wordt vaker gesproken van
meertalige leerlingen en niet meer van leerlingen met een taalachterstand. Bovendien wordt ook gekeken hoe het onderwijs zelf beter afgestemd kan worden op
leerlingen met uiteenlopende culturele bagages. De klemtoon ligt nu op de meerwaarde van diversiteit voor het onderwijs. Intercultureel onderwijs is niet meer
specifiek voor allochtone leerlingen, maar richt zich op alle leerlingen, op alle
scholen en op alle vakken. Zo is het in de wet vastgelegd. Voor het basisonderwijs
gebeurde dit in 1982, in 1989 voor het voortgezet onderwijs. Kortweg houdt de
verplichting in dat het onderwijs leerlingen moet voorbereiden op een gezamenlijk en gelijkwaardig functioneren in een multiculturele samenleving. Daarbij
hoort dat zij kennisnemen van cultureel of etnisch bepaalde verschillen en overeenkomsten. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie is ook een doelstelling. Vertaal je deze doelen naar de inhoud van leermiddelen dan betekent dit dat
zij er ook aan bijdragen dat leerlingen diversiteit in de samenleving positief beleven.-'0
Tussen enerzijds het gegeven van de principiële gelijkwaardigheid en
anderzijds de feitelijke ongelijkheid balanceren criteria voor interculturele leermiddelen. Met het ideaalbeeld van gelijkwaardigheid voor ogen, vallen in schoolboeken onevenwichtige sociale representaties op. In dit hoofdstuk stipte ik de
normen van gelijkwaardigheid en dynamiek al aan. De analyse van een aantal

Hoofdstuk 9 Naar een intercultureel perspectief

359

thema's uit aardrijkskundeboeken na 1960 maakte vervolgens duidelijk welke
barrières nog overwonnen moesten worden. Pas als de raciale aanleg naar de
achtergrond zou verdwijnen, kon de dynamiek van culturen en identiteit meer
ruimte krijgen. Bovendien werd duidelijk hoezeer representaties van nietwesterse landen bepaald werden door een westerse visie op ontwikkeling. Vervolgens zagen we hoe etnocentrisme tot uitdrukking kwam in beschrijvingen van
Nederland als multiculturele samenleving. Deze waren discriminerend voor
allochtone leerlingen. De bijna vanzelfsprekende interferentie tussen de begrippen ras en cultuur toonde tenslotte hoe star de visie op cultuur nog was.
Interculturele adviezen bieden niet zozeer een alternatief voor incidentele
eenzijdige representaties, maar ze zijn vooral bedoeld als een herstel en correctie
van sterk verankerde vertogen. Een intercultureel perspectief biedt ook een alternatiefvoor het beeld dat het Westen haar positie op eigen kracht heeft weten te
bereiken en een rechtstreekse voortzetting is van de Griekse en Romeinse beschaving. Dan komen ook culturen onder de aandacht waaraan het Westen mede zijn
machtspositie heeft te danken, bijvoorbeeld de Arabische culturen. Ook door hier
aandacht aan te besteden kan inhoud worden gegeven aan intercultureel onderwijs. Zo kunnen we ook de imperialistische oorlogen niet meer aanduiden als
"een aanraking" tussen zwakke en sterke rassen of volken, waarbij de laatste als
vanzelfsprekend zullen triomferen. Bij kolonialisme komen ook het verzet en de
ervaringen van de gekoloniseerden onder de aandacht. Door hun perspectieven
naar voren te brengen, krijgen ook zij een gezicht en zijn ze niet alleen slachtoffer.
Er zijn talloze aanbevelingen te formuleren voor interculturele leermiddelen. In deze paragraaf beperk ik mij tot vijf uitgangspunten. Voor illustraties en
andere concrete criteria verwijs ik graag naar het brede aanbod van literatuur dat
inmiddels op dit gebied bestaat.31 Ik geef hier slechts enkele voorbeelden om een
idee te geven van de mogelijkheden. De vijf onderstaande punten hangen zeer
nauw met elkaar samen en zijn in de praktijk van de beoordeling van teksten niet
altijd van elkaar te onderscheiden.
• Komt de dynamiek van culturen en identiteiten tot uiting?
Zoals gezegd heeft iedereen identificaties nodig om zijn leven vorm te geven. Ze
zijn onmisbaar voor een geslaagd leerproces en ook leermiddelen kunnen aanknopingspunten bieden. Voor een deel is identiteit discursief bepaald. We zijn echter
niet passief overgeleverd aan de discursieve mogelijkheden die ons worden geboden of aan de beelden die "anderen" van ons hebben. Zoals Worthington stelt,
verhouden we onszelf juist actief hiertoe: "[...] the construction of a subject's
sense of selfhood should be understood as a creative narrative process achieved
within a plurality of intersubjective communicative protocols" (Worthington
1996:12-13).32
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Er zijn talloze oriëntaties aan de hand waarvan we onze identiteit ontwikkelen. We kunnen onszelf zien als leden van een bepaald geslacht, van een etnische groepering. We kunnen ons identificeren met een beroepsgroep, met een
nationaliteit, een woonplaats of met mensen die dezelfde hobby uitvoeren. Ze
bieden ons een draaiboek, een verzameling van verhalen om na te denken over de
toekomst en om ons levensverhaal te vertellen (Appiah 1995). Die punten liggen
niet vast, evenmin onze identiteit. We kunnen inderdaad, zoals Stuart Hall doet,
spreken van een positioneting. Daaraan ontlenen wij onze culturele identiteit.
/.c [de culturele identiteit] heeft haar geschiedenissen - en geschiedenissen hebben hun
werkelijke en symbolische uitwerkingen. Het verleden blijft tot ons spreken. Maar het is niet
langer een simpel, feitelijk verleden. [...] Het is altijd geconstrueerd via geheugen, fantasie,
vertelling en mythe. Culturele identiteiten zijn punten van identificatie, maar dan wel
onvaste punten van identificatie of hechting, die binnen de vertogen van geschiedenis en
cultuur zijn gevormd. Ze zijn niet een essentie, maar een positionering. (Hall 1991 c: 184)

Deze visie biedt een goede basis voor een interculturele benadering en voorkomt
dat mensen uitsluitend of al bij voorbaat op hun (vermeende) etnische achtergrond worden vastgepind. Deze visie biedt meet ruimte aan persoonlijke levensstijlen en intetesses en is een alternatief voor de neiging die we ook in
schoolboeken konden constateren om allochtonen alleen te beschtijven als
dtagers van een "andere" cultuur en niet als mensen die arm of rijk zijn en teder
afzonderlijk hun persoonlijke voorkeuren en ervaringen kennen.
Wil je leerlingen informeren over diverse achtergronden van migranten in
Nederland, dan ontkom je er niet aan te spreken in termen van cultuurverschillen. Toch is het niet reëel deze verschillen terug te btengen tot een verschil tussen
"wij" en "zij". Alle groeperingen kunnen uiterst divers zijn. Etnische scheidslijnen
zijn overigens ook niet altijd zo duidelijk. Leerlingen noemen zichzelf niet zo
gauw allochtoon of autochtoon. Misschien noemen zij zich Nederlander èn
allochtoon, of Turks, Amsterdamse, een Surinaamse Limburger, Hindoestaan of
Marokkaanse Nederlander of een Nederlandse Iraniër. Misschien houden ze zich
daar helemaal niet mee bezig. Toch zullen velen zich vreemd voelen als gesptoken
wordt over "onze" vroegere belangen bij de behandeling van de slavenhandel op
Curaçao en over "ons" groeiende staatsinkomen, als de toenmalige winsten van de
plantages in Suriname worden besproken. Op grond hiervan is het advies te
formuleren dat leermiddelen ervoor zorgen dat mensen uit minderheidsgroeperingen, net als autochtonen, als individuen naat voren komen, met persoonlijke
levensstijlen en interesses.
Het duidelijkst komen essentialistische benaderingen van identiteit tot
uitdrukking in het gebruik van een bepaald lidwoord gevolgd door een aandui-
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ding van een groepering in het enkelvoud, zoals "de Fransman", "de Surinamer".
Hieruit kunnen stijlprincipes worden afgeleid: duid groepen mensen met meervoudsvormen aan en kies een formulering die de mogelijkheid openlaat dat er
uitzonderingen zijn. Bij het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord "we" is
het tenslotte van belang na te gaan of hiermee ook alle leerlingen worden aangesproken.
• Worden dichotomieën
vermeden?
We hebben gezien dat culturele verschillen in de Nederlandse samenleving nogal
eens op de spits gedreven worden of tot twee monolithische entiteiten teruggebracht worden, met aan de ene kant "onze" cultuur, aan de andere kant "hun"
cultuur. Een variant op deze tweedeling bestaat eruit om uitsluitend over "de
andere" cultuur of "andere" culturen te spreken, terwijl het "eigene" niet
benoemd wordt. Deze aanduidingen symboliseren ook sociale en culturele ongelijkheid. Dergelijke binaire tegenstellingen zijn slechts mogelijk in een situatie
waarin "wij", het sprekend subject, overwicht heeft of kan claimen en waarin
"wij" zich ervan kan verzekeren dat het gehoor zich achter dit subject zal scharen.
Die situatie maakt het mogelijk de ander slechts als "etnisch" of als vertegenwoordiger van een cultuur te definiëren; het sprekend subject kan het zich permitteren
om zichzelf niet als categorie te duiden (Hall 1991 b: 177; Mclaren 1995; Jackson
& Penrose 1993).33 In het algemeen is het aan te raden om absolute tegenstellingen tussen "wij" en "zij", tussen Noord en Zuid te vermijden.
De bezwaren van tweedelingen zijn meermalen aan de orde geweest. Vaak
heeft de tweedeling tot gevolg dat de subjectiviteit van "die ander" nauwelijks uit
de verf komt. Toegepast op de dichotome voorstelling van de multiculturele
samenleving, is het eerste bezwaar dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de
diversiteit. De tweedeling is vaak discriminerend voor allochtone leerlingen; zij
worden niet geacht deel te nemen aan de interactie. Een ander negatief effect is
dat deze dichotomieën tweespalt in de hand werken. Ze vormen geen geschikte
basis om kennis te maken met "anderen". Als het "anderszijn" de overhand heeft
dan is inleving en herkenning moeilijk en blijft het "vreemde" overheersen (zie
hoofdstuk 1). Vanuit overeenkomsten verschillen naar voren brengen, blijkt vaak
vruchtbaarder. Een effectieve bestrijding van dit effect van dichotomieën is
gericht schrijven in meer categorieën, als deze onvermijdelijk zijn. Pas je deze
uitgangspunten bijvoorbeeld toe op de behandeling van het onderwerp immigratie, dan kun je migratie ook als invalshoek kiezen. Dit onderwerp kunnen alle
leerlingen op zichzelf of op hun familie betrekken. Migratie opgevat als een
verschijnsel van alle tijden en landen, maakt het ontstaan van wat nu de multiculturele samenleving wordt genoemd, minder exclusief.
Wat over mensen wordt geschreven en wie in beeld komen, zijn belang-
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rijke aandachtspunten voor een beoordeling van leermiddelen. De vraag hoe,
binnen welke rol, zij naar voren komen, is minstens zo belangrijk. De analyse van
de raciale metafoor "zwart" maakte duidelijk hoezeer de vele negatieve betekenissen die hierin samenkwamen, "de blanke" steeds meer in een positief daglicht
stelde. De betekenis van dit contrast werd ook gedragen door de narratio: "blank"
neemt initiatief, voert de handelingen uit en zet de plot in beweging; blank neemt
waar en definieert. Uiteindelijk ontwikkelt "het blanke karakter" zich, ten koste
van "de ander", van diens stilstand en zwijgen. Een vergelijkbaar effect kan de
rolverdeling hulpverlener versus slachtoffer hebben, bijvoorbeeld binnen de
context van ontwikkelingseducatie waar "wij" de eerste rol op ons gaan nemen.
Een keuze voor een multicultureel perspectief dat ik hieronder toelicht is ook
bedoeld om de subjectiviteit van "die ander" te bevorderen en om die indirect
meer zeggenschap te geven over de representaties. Maar de rolverdeling vraagt dus
ook aandacht: bij wie ligt het perspectief? Wie voert het woord, wie neemt het
initiatief, wie definieert problemen en wie draagt de oplossingen aan? Aan de
hand van deze vragen kan worden nagegaan of en in hoeverre degenen over wie de
lessen gaan, ook werkelijk vertegenwoordigd zijn.
• Zijn multiculturele en niet-westerseperspectieven
opgenomen?
Multiculturele perspectieven kunnen tegenwicht bieden aan etnocentrisme en
eurocentrisme. Aandacht voor de grote verscheidenheid aan culturen, kennis en
kunstuitingen in niet-westerse landen is dan relevant. Uiteraard zonder te vervallen in exotisme en zonder louter met etnografische ogen te registeren. Zo kan
voorkomen worden dat niet-westerse landen slechts (negatieve) tegenhanger
worden van het Westen en alleen in beeld komen als zij enigszins in relatie staan
tot landen in het Westen.
Multiculturele perspectieven zijn inspirerend en dagen leerlingen uit om
hun blikveld te verruimen. Eenzijdige presentaties kunnen zij als een tekort gaan
ervaren. Soms betekent dit dat auteurs extra inspanningen moeten verrichten om
de bronnen te vinden waaruit ze deze perspectieven kunnen afleiden.M
Een multicultureel perspectief kan ook inhouden dat een gebeurtenis of
een situatie vanuit meer visies of standpunten wordt benaderd. Deze wisseling
van perspectief kan relativerend werken. Lezers worden daardoor gestimuleerd
mee te denken en zelf een standpunt te bepalen. Kortom, "de" waarheid krijgt
meer gezichten. Een zeer voor de hand liggende toepassing hiervan is om te
breken met de archetypische kennismaking van onbekende gebiedsdelen door de
lezer mee te nemen op een denkbeeldige ontdekkingsreis of door het persoonlijke
reisverslag van een van de beroemde Europese ontdekkingsreizigers op te voeren.
Het punt van waarneming kan verplaatst worden naar de gebiedsdelen zelf en
naar de mensen over wie de lessen gaan.
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• Zijn er mogelijkheden voor reflectie?
Wiens visie wordt weergegeven? Die vraag was voor de aardrijkskundeboeken
niet altijd makkelijk te beantwoorden, omdat eurocentrisme net als seksisme vaak
schuil gaat achter universalisme. Met name de oude aardrijkskundeboeken
kenmerken zich door een logisch-positivistische benadering. Dat betekent dat
subjectiviteit gemaskeetd wordt. Deze benadering is een effectieve retorische strategie omdat hij de kans op reflectie minimaliseert. Niet politieke, economische of
emotionele motieven liggen ten grondslag aan handelingen, maar andere krachten lijken nu verantwoordelijk. In de oude boeken werd vaak een natuurvertoog
opgevoerd: mensen handelden niet anders dan dieren, en zoals de verhouding
tussen plantensoorten onderling werd bepaald door de plaats in de geschiedenis
van de evolutie, zo gold dit ook voor de verhouding tussen mensen, dat wil zeggen
tussen de diverse rassen. Een natuurhistorisch en sociaal-evolutionistisch vertoog
overheersten, menselijke activiteiten en machtsstreven verdwenen naar de achtergrond. Het handelend of sprekend subject kan daarom ook in universele termen
worden aangeduid, bijvoorbeeld als "men" of "de mens". Toch kon op deze plek
vaak genoeg "de blanke" of "de Europeaan" worden ingevuld. Deze subjecten en
hun intetactie bevestigden het beeld dat individuen zich geheel gedroegen zoals
dit doot hun ras of nationaliteit werd gedicteerd: het "blanke ras" verovert de
wereld. Het retorische effect begint al bij het gebruik van deze raciale aanduiding.
Uiteindelijk ontstaat mede daardoor een onschendbaar vertoog. Het is tevens een
overtuigend vertoog voor wie zich kan meten aan de geboden identificatiemogelijkheden. Voelden de lezers zich aangesproken, als vertegenwoordigers van het
blanke ras, dan konden zij zich verheugen in positief zelfbeeld.
Doot te kiezen voor diverse perspectieven, door uiteenlopende identificatiemogelijkheden te bieden, komt subjectiviteit naat voren. Ook door duidelijk te
maken vanuit wiens visie gesproken of gekeken wordt, krijgen lezers en kijkers
meer kans om zich een eigen mening te vormen en om kritisch na te denken over
het gebodene. Vage, univetsalistische aanduidingen als "men" of "de mens"
werken daarentegen vaak camouflerend. Hetzelfde geldt ook voot het gebtuik van
passieve zinnen, als daatdoot belangrijke handelende of verantwoordelijke personen of instanties naar de achtergrond verdwijnen.
Ongelijkheid bestaat op velerlei terreinen. Er zijn rijke en arme landen.
Vrouwen verkeren over het algemeen in achterstandsposities. Die ongelijkheid is
geen absoluut en onveranderlijk gegeven. Armoede of rijkdom is niet inherent
aan een sociale groepering, aan een land of volk. Ongelijkheid is het gevolg van
historische processen, van macht, van bevochten of verloren machtsposities.
Racisme en seksisme verklaren ook ongelijkheid. De verhoudingen kunnen weer
veranderen. Door ongelijkheid in een historisch perspectief te plaatsen, wotdt
essentialisme vermeden.
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• Wordt een kritische studiehouding
gestimuleerd?
Mogelijkheden tot reflectie ontstaan doot subjectiviteit toe te laten en leetlingen
kennis te laten maken met verschillende opvattingen en perspectieven. Daarnaast
is het noodzakelijk om leerlingen te stimuleren kritisch te lezen, te kijken en te
oordelen. Om wantrouwend te staan tegenover dichotomieën, tegenover eenzijdige perspectieven en essentialistische definities van identiteit. Zo kunnen leerlingen leren zichzelf te weer te stellen tegen bevooroordeelde visies en representaties.
In de huidige kerndoelen voor de basisvorming en in de eindtermen voor de
tweede fase, zijn deze aandachtspunten opgenomen. Maar ook het vakgebied zelf
en de vanzelfsprekendheden daarbinnen zouden aan de orde kunnen komen. De
manier waarop de wereld op de kaart wordt gezet kan bij het vak aardrijkskunde
opnieuw worden bezien: welke delen van de wereld staan in het midden en hoe
ziet de kaart er vervolgens uit als bijvoorbeeld Australië het centrum wordt? Wat
staat er precies op een kaart waarop de verspreiding van groepen allochtonen is
aangegeven en waarom is een dergelijke kaart eigenlijk relevant? Het gebruik van
raciale aanduidingen tenslotte is een van de tradities binnen het aardrijkskundeonderwijs die vragen om kritisch te overdenken. Dat ook de geogtafie niet
waardevrij is, hebben de analyses in deze studie laten zien.

Noten

1

F a h r e n f o r t f o r m u l e e r t zijn s t a n d p u n t als volgt:

Geen begrip van aardrijkskunde is volledig, wanneer daaraan zou ontbreken een inzicht in
de verspreiding der voornaamste mensenrassen. Ook zonder het aangrenzende gebied der
ethnologie oi volkenkunde bij het onze te willen inlijven, dienen wij ons toch rekenschap te
geven van de belangrijkste raskenmerken en verschillen in leefwijze. Van de beschaafderen
onder hen evengoed als van de nog primitievere soorten; want maar al te veel pleegt de volkenkunde vast te houden aan de opvattingen van de vorige eeuwen, toen deze tak van wetenschap zich bij voorliefde wierp op het bestuderen van juist al wat er onder 's werelds
achterlijkste rassen aan vreemde dingen viel op te merken.
Daardoor liep de kennis omrrent de mens gevaar, te ontaarden in het samenstellen van een
rariteitenkabinet, een verzameling curiosa. Er zijn aangaande het bestaan van de mens waarlijk nog wel andere gezichtspunten in de kennis van onze aarde te betrekken dan de zonderlinge gewoonten van sommige negerstammen of andere primitieve

rimboevolkeren!'(Fahrenfort,

in Fahrenfort & Van Balen ca. 1955:14) [mijn nadruk]

2

Bij de indeling van rassen naar haarvormen wordt R. Martin genoemd. Waarschijnlijk is dit de antropoloog Rudolf Martin (1 864-1925). Blink (zie hoofdstuk
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3) gebruikte dit criterium ook, evenals Barge (zie hoofdstuk 8).
3

Deze verfijning, zonder schedelmaten, zien we bijvoorbeeld ook terug in Aarde en
mens deel 2A 1972:277-280.

4

D i t k o m t naar voren uit mijn inventarisatie van artikelen en boekbesprekingen in het tijdschrift van het K N A G tussen 1960 en 1 9 7 1 . Z o vestigt Pannekoek in zijn oordeel ovet de 40e d r u k van De Bosatlas de aandacht op de
bladen die zijn toegevoegd, n u Indonesië minder plaats inneemt: " D e nieuwe
bladen zijn in de eerste plaats de wereldkaarten van de klimaten (naar
Köbben), de vegetatie, de rassen (naar Von Eickstedt) en de verspreiding van
de bevolking (volgens de stippen-methode), waarbij ook de intercontinentale
migratiebanen zijn weergegeven" (1960, 2e reeks:136). Pannekoek n o e m t
deze kaarten zonder meer een aanwinst. D e Atlas van Nederland en de Wereld
van J . M . Meulenhoff Amsterdam, wordt vervolgens in 1967 bekritiseerd
o m d a t een kaait met rassen ontbreekt, "hetgeen een ernstig gemis blijft"
(A.C. M a n h o u d t & Chr. van Welsenes 1967:246). Een vergelijkbaar tekort
kent de 45e d r u k van de Atlas der Gehele Aarde, van Bos en Niermeyer,
verzorgd door Ormeling: " O o k missen velen node de in de laatste herdrukken
verdwenen rassenkaart van Europa, zodat m e n zich moet behelpen met 166,
Rassen en volken (wereldkaart)"

(Btedemeijer 1967:422). Dietvorst (1968) en

Bosch (1969) uiten wel kritiek op het aanleren van raciale kenmerken.

5

D a t dit beeld ook van de kant van de overheid in stand wordt gehouden, blijkt
uit de verwijzing van Kuitenbtouwer (1994) naar het rapport van de intetdepartementale commissie uit 1953. Daarin geeft zij haar visie op de toekomst
van Nieuw-Guinea. Nederland zou volgens de commissie nog veel beschavings- en opvoedingsarbeid te verrichten hebben, waarbij Kuitenbrouwer de
volgende passage citeert:

[Omstandigheden brengen mee] dat de Papoea.s een relatief" snelle ontwikkeling zullen doormaken, gepaard aan een snelle ontbinding van hun primitieve cultuur, hetgeen onze taak wel
uiterst moeilijk maakt. Een zorgvuldig beleid, ten doel hebbende de leiding van het zo moeilijke acculturatie-proces in handen te houden, is daarom noodzakelijk. Zou dit niet gelukken, dan zou chaos het gevolg kunnen zijn. (Kuitenbrouwer 1994:39, bronvermelding
onduidelijk)

6

Vergelijk bijvoorbeeld deze oude beschrijving, waarin de achtergrond wel
wordt vermeld, en waarin de Verenigde Staten worden opgevoerd als deel van
"ons":
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Voor den handel met de Westerlingen en Amerika is Japan in 1854 met geweld door de
Vereenigde Staten (van San-Francisco uit) geopend. Gretig heeft het zich sedert van de
producten onzer beschaving meestergemaakt. (Schuil ing 1915 deel 3:54)

7

In een oudere versie luidt de bijzin bij bewoners van Voor-Indië en Indonesië,
(dan nog Brits- en Nederlands-Indië) net iets anders: "[...] terwijl de bewoners
[...] bezig zijn, zich langzaam aan westerse kennis en techniek eigen te maken
(1941:12).

8

Zie voot het effect van dergelijke samenstellingen met "neger" speciaal hoofdstuk 5.

9

De voorafgaande zin is typerend voor de stijl die dan wordt gekozen om de
dwingende samenhang tussen aanleg en geografische factoren te duiden;
vorm en inhoud komen samen:
De goede aanleg van de Blanken voor geestelijke ontwikkeling, het gematigde klimaat van
ons werelddeel met zijn half jaarlijksche afwisseling in temperatuur, wat prikkelend werkt op
lichamelijke en geestelijke inspanning, de bevredigende maatetieële levensomstandigheden,
die in vrij breede lagen der bevolking worden aangetroffen, de sterke ontwikkeling van het
verkeer, waardoor een ruime en gemakkelijke verspreiding van ideeën kan plaats vinden, en
de individuen, groepen en volken van elkaar en aan elkaar kunnen leeren en al die factoren
weer in gelukkige wisselwerking, hebben te zamen geleid tot den voorsprong, dien Etiropa
op geestelijk gebied bij de andere werelddeelen bezit. (Brander 1925:49)

Alle toen beschikbare motieven en argumenten lijken hier weergegeven, om
te overtuigen van de superioriteit van het blanke ras en uiteindelijk Europeanen. In één lange zin drukt Btander het samenspel van gunstige factoren uit,
alsof de vorm zelf dit moest weergeven. Bijvoeglijke bepalingen en bijzinnen,
in nevenschikkend, dan wel onderschikkend verband, omkleden de argumenten en verzorgen de verklaringen; de voordelige omstandigheden leiden weer
tot positieve neveneffecten. Die tezamen en in wisselwerking met elkaar stuwden Europa opwaarts, naar grote hoogte. Tenslotte put Brander zich uit in
superlatieven om nog eens aan te geven hoe de geestelijke ontwikkeling van
Europeanen zich dan openbaart.
10 Aldus formuleren Bos en Niermeyer hun afweging:
Met dit alles zij echter niet gezegd, dat de menschelijke ontwikkeling geheel afhankelijk is
van 's menschen omgeving: integendeel: oorspronkelijke aanleg is zonder twijfel van niet
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minder belang dan de invloed der woonplaats. Evenmin, dat de mensch de natuur geheel
naar zijn wil kan dwingen. (Bos & Niermeyer 1921:334)

11 Wertheim zwengelde deze discussie aan in "Erfelijkheid en milieu", het eerste
hoofdstuk in Het rassenprobleem: De ondergang van een mythe ( 1949). Köbben
noemt de kwestie van raciale aanleg in 1964 een feitelijk onbewijsbare stelling, omdat de invloed van culturele verschillen en milieufactoren in het
onderzoek niet zijn uit te schakelen. Hij formuleert zijn standpunt wel wat
ingewikkeld:
Puur uit anti-racisme verzekeren sommige goedwillende lieden ons dat het bewijs van de
geestelijke gelijkheid wel degelijk geleverd is, maar dat is niet zo. Als men zuiver "de aanleg"
van een rasgroep zou willen meten, zou men de verschillen in cultuur en milieu als verstorende factor moeten kunnen uitschakelen, en dat is uiteraard onmogelijk. Het gaat dus niet
alleen om een onbewezen, maar ook om een feitelijk onbewijsbare stelling.
Nu is dit minder belangrijk dan zo op het eerste gezicht lijkt. Wij ontmoeten ni. in de
werkelijkheid geen feiten, die onverenigbaar zijn met de gedachte van de gelijke aanleg der
rassen, zodat wij kunnen doen alsofdie stelling bewezen ware. Daartegenover komen de
meeste postulaten, die uitgaan van het tegenovergestelde, al gauw in strijd met de feiten.
(Köbben 1964:208)

12 Madsen werd onverwachts met het onderwerp "rassen" geconfronteerd. Haar
doel was een analyse te maken van voorstellingen van derdewereldlanden in
Zuid- en Zuidoost- Azië, en speciaal van de behandeling van de oorlog in
Vietnam en toenmalige revolutionaire bewegingen. Van belang nu, zijn niet
zozeer haar conclusies over de beelden van de revoluties in Zuid- en ZuidoostAzië, als wel haar observaties over "rassen" en haar conclusies over de algehele
benadering van zogenaamde derdewereldlanden in relatie tot Europa en het
Westen.
13 Zie Madsen 1979:79.
14 Zie Madsen 1979:61.
15 Zie Madsen 1979:81. Het citaat is letterlijk overgenomen.
16 Zo trof Madsen onderstaande passage aan. De inhoud daarvan is overigens
vrij uitzonderlijk voor de jaren zeventig. Op de volgende manier wordt een
verschil in arbeidsethos uitgelegd tussen volkeren in de diverse delen van de
wereld. Het gaat vooral om de toonzetting:
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Enerzijds zijn er mensengroepen die met hun arbeid niers anders wensen te bereiken dan de
vervulling van hun directe, dagelijkse levensbehoeften, arbeid wordt gezien als een noodzakelijk kwaad [...] Het zalig nietsdoen is een edeler bezigheid dan het zwoegen in het zweet
des aanschijns. {Aardeen menslK, 5V, 1972:10)

De eerste gezindheid zou duidelijk aan te treffen zijn bij volken in Azië,
Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, minder duidelijk in Europese gebieden als
Spanje en Zuid-Italië. De tweede visie op arbeid is volgens de auteurs eigen
aan westerse gebieden en zal Nederlanders ook niet vreemd zijn (10).
17 De opvattingen van Dietvorst (1968) en Bosch (1969) zijn waarschijnlijk vrij
uitzonderlijk. Beiden missen de culturele en sociologische component en
betwijfelen de geografische relevantie van de rassenindelingen. Dietvorst ziet
zelfs een relatie tussen de crisis in het aardrijkskundeonderwijs en de manier
waarop de rassen worden behandeld, waarbij hij verwijst naar Kern-geografie.
Bosch pleit ervoor dat als de rassen dan toch moeten worden aangeleerd, daarbij opgemerkt moet worden dat er nog steeds weinig bekend is over de correlatie tussen geestelijke en (onduidelijke) fysieke verschillen. Bosch adviseert
dit om te voorkomen dat de uitleg van de raciale verschillen vooroordelen in
de hand werkt.
18 In de periode 1960 - 1970 springen de commentaren van Fahrenfort en
Hacks in het oog. De raciale beeldvorming bekritiseren zij, maar niet de
raciale concepten. Fahrenfort hekelt bijvoorbeeld de manier waarop Apartheid in beeld wordt gebracht in Panorama der volken (deel 3 Europa en
Afrika), omdat de auteurs op een versluierende manier de Apartheid goedpraten, terwijl ze /.wijgen over de discriminerende maatregelen en Bantoes als
wreedaards voorstellen (Fahrenfort 1967:49). Van de hand van Hack verschijnen voorts twee artikelen over beeldvorming, over respectievelijk de slaventransporten naar Midden-Amerika en de geschiedenis van Zwart Afrika
(1967, 1970). Daarin bekritiseert hij raciale stereotypen als "zwakke indianen" en "sterke negers", omdat die de achtergronden en toedracht van slaventransporten vanuit Afrika ernstig vertekenen.
19 Dat deze aanduiding ook in de jaren zeventig nog algemeen wordt toegepast
in de rassenoverzichten, blijkt uit de behandeling hiervan in Winkler Prins
Enclyclopedie van de aardrijkskunde deel 3 (1978). Ook daarin worden de
zogenaamde "primitieve vormen" besproken.
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20 Een bekende criticus van Rostow is de Zweedse socioloog Gunnar Myrdal,
van wie het driedelig werk over India (1968) grote indruk maakte (Kuitenbrouwer 1994). Hij ziet verbanden tussen noord en zuid, maar evenzeer wijst
hij op de tol van vicieuze cirkels die in het zuiden zelf en vanuit het noorden
doorbroken moeten worden. Hij bekritiseert Rostow onder andere omdat hij
te weinig rekening houdt met specifieke eigenaardigheden van afzonderlijke
landen en werelddelen. Zo wijst hij erop dat in Azië een heel andere weg
bewandeld zou moeten worden om industrie op gang te brengen dan in het
Westen: de voorwaarden waaronder de industriële revolutie daar op gang
kwam, bestaan niet in Azië.
21 Hopkin (1994) laat zien hoezeer een beschrijving van derdewereldlanden
gevangen kan zitten in een westers vooruitgangsvertoog. Zo kon het gebeuren
dat de beschrijving van twee totaal verschillende landen, i.e. Kenia en Egypte,
bijna identiek wordt. Hij verwijst hierbij naar de methode Key Geography 2:
Connections (1992: 83,91)
22 In het verslag van de internationale conferentie over racisme in lesmateriaal en
jeugdlitetatuur, georganiseerd door de Wereldraad van kerken in 1978, zijn
diverse lijsten met criteria opgenomen. De volgende selectie geeft een indruk
van de problemen die men destijds signaleerde. Die zijn hier geformuleerd in
kritische vragen.
- Arc historical events and developments selected and presented from a eurocentric
perspective?
- Do other continents and people only come into the pictute when they are "discovered" by
Europeans?
- Is the pre-colonial petiod mentioned at all?
- Are liberation sttuggles viewed as insurrections and rebellions rather than revolutions?
- Is the contact of Europeans with other peoples throughout history desctibed as beneficial
to the other country?
- Is the other country regarded as a burden or ptoblem for the Europeans? (Preiswetk
1981:141)

23 Zie Van den Berg & Reinsch 1983; Van Dijk 1987a, 1988; Mok & Reinsch
1993; Van der Vlerk 1993; Wolffs 1991.
24 Zie Van den Berg & Reinsch 1983; Okkerse 1988; Van de Vlerk 1993; Mok
& Reinsch 1993. Vergelijk representaties in vootlichting van hulporganisaties
(zie Negash & Dejene 1993).
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25 Ik baseer mij hierbij op de analyses van aardrijkskundeboeken voor het voortgezet onderwijs (zie Mok 1990).
26 Zie voor andere voorbeelden uit diverse vakgebieden, zowel voor het basis- als
voor het voortgezet onderwijs, Kieskleurig: Handleiding intercultureel lesmateriaal (red. Mok & Reinsch) 1996. Voorbeelden uit maatschappijleerboeken
in de jaren tachtig zijn te vinden in Schoolvoorbeelden van racisme, Van Dijk
1988.
27 Aanpassen krijgt in deze methode veel meer aandacht. In het werkboek wordt
bijvoorbeeld uitgelegd wat precies onder gehele en gedeeltelijke aanpassing
moet worden verstaan. Taal, godsdienst, gewoonten en opvattingen bepalen
identiteit (2:36). Aanpassen betekent dan het overnemen van de Nederlandse
identiteit. In hoeverre je bent aangepast hangt af van de mate waarin deze vier
aspecten zijn overgenomen.
28 Joden worden in recentere boeken overigens zelden als "ras" onderscheiden.
Toch trof Bosch (1968) onverwachts de volgende beschrijving aan in een rasoverzicht in De aarde onze woonplaats (1967). Joden horen bij het zesde ras.
6. het Armenide ras, o.a. in Klein Azië. Korr achterhoofd, grote neus, vrij klein, breed en
donker. De Joden hebben trekken met verschillende blanke rassen gemeen, o.a. met de
Armeniden.

29 Deze tekst is gedeeltelijk ontleend aan vorige publicaties: Kieskleurig: Handleiding intercidtureel lesmateriaal(red. Mok & Reinsch 1996) en Intercidturele
leermiddelen in de Tweede Fase: Adviezen voor uitgevers en auteurs, Mok 1997.
30 Bij aardrijkskunde heeft de multiculturele samenleving, net als bij andere
mens- en maatschappijvakken, een vaste plaats in de basisvorming (Hoek e.a.
1992).
31 Ook in het buitenland zijn interessante initiatieven ontwikkeld. Zie bijvoorbeeld Perregaux (1994) Odyssea: Acceuils et approches interculturelles, waarin
talrijke zeer toegankelijke toepassingen voor intercultureel onderwijs zijn
opgenomen. Of de driedelige uitgave van Gill & et al. (1993) Race, Education
and Society waarin concrete lesvoor beelden staan. Dat ook jonge leerlingen al
heel goed in staat zijn om beelden kritisch te bekijken, wordt duidelijk
gemaakt in het deel Racism and Education: Structures and Strategies. Toegespitst op ontwikkelingseducatie is de volgende publicatie: Osler (1994)
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Development Education: Global Perspectives on the Curriculum. Reiss (1993)
Science Education for a Pluralist Society, vormt een goede basis om een kritische blik op de exacte wetenschap te ontwikkelen. Hierin geeft Reiss onder
meer een analyse van de minder zichtbare positie van vrouwen en minderheden in de wetenschap. Bovendien presenteert de auteur een lesvoorbeeld voor
een kritische behandeling van het ras-begrip. Toegespitst op de representaties
van vrouwen is tenslotte Women of Color and the Multicultural Curriculum:
Transforming the College Classroom, onder redactie van Fiol-Matta en
Chamberlain (1994).
32 Aldus verwerkt Worthington deze stelling in de verbinding tussen narrativiteit en "het zelf":
Rather than understanding subjectivity as the passive ptoduct of extra-personal discursive
operations or as an endlessly deferred textual process that remains opaque to interpretation,
in this book I suggest that the construction of a subject's sense of selfhood should be understood as a creative narrative process achieved within a plurality of intersubjecrive communicative protocols. In the act of conceptualizing one's selfhood, one writes a narrative of
personal conrinuity through time. That is, in thinking myself, 1 remember myself: I draw
together mv multiple members - past and other subject posirions - inro a coherent narrative
of selfhood which is more or less readable by myself and others. Understanding personhood
in this way, I argue, leaves open the possibility of revision of one's conceptions of self, and
also acknowledges the potential for misreading and misinterpretation of the narratives of self
and others. At the same time it recognizes that a narrative of self provides the human subject
with a sense of self-continuity and coherence that enables the projection of desire and intention towards an imagined future. In short, it allows the subject to function as a purposive,
morallv responsible agent. (Worthingron 1996:12-13)

33 Aldus stelt Mclaren voor de Noord-Amerikaanse context: "Perhaps white
culture's most formidable artiibute is its ability to mask itself as a category.
Whites will often think of their Scottishness, Irishness, or Jewishness, and so
on, before they think of their whiteness" (Mclaren 1995: 61).
34 Nieuwe, inspirerende ontwikkelingen en geschikte bronnen zijn te vinden in
Waar een wil is en een weg: Sprekende voorheelden van intercultureel onderwijs
(red. Van Hoeij e.a. 1996). Daarnaast is de setie ontwikkeld Bouwstenen voor
intercultureel onderwijs. Divetse publicaties, geschikt voor de afzonderlijke
vakgebieden, zijn binnen deze serie uitgekomen bij het Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch. Dat zelfs voor de exacte vakken veel mogelijkheden bestaan, bewijzen de voorbeelden in Mulder ( 1996), De Wit ( 1994)
en Van der Putte (1933).
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Directe aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat "ras" tot voor
kort nog vrij algemeen gebruikt werd als een neutraal geografisch begrip. Ik
verbaasde me daarover. Verbazing was een terugkerend verschijnsel tijdens het
bestuderen van ruim honderd jaar schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. Je zou verwachren dat de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog het
gebruik van het begrip ras in diskrediet hadden gebracht, en dat voortaan
alleen cultuur of nationaliteit als onderscheidingscriterium zou functioneren.
Maar zelfs in 1991 blijken twee methoden voor de basisvorming nog raciale
termen te gebruiken om de huidige multiculturele samenleving te karakteri-

Mijn onderzoek gaat terug tot 1876. Niet zozeer om heel nauwkeurig een
ontwikkeling te schetsen van het gebruik van ras, maar vooral om aan de hand
van dit begrip verschijningsvormen van racisme in Nederland te leren
kennen. En dan niet de gewelddadige, openlijke, maar de "normale" variaties,
die zozeer verankerd waren (of zijn) in de Nederlandse cultuur en in vaste
uitdrukkingswijzen dat ze onopvallend blijven zolang ze niet worden uitgedaagd doot andete vertogen. Juist de aardrijkskundeboeken zijn daarvoor
geschikte bronnen, omdat daarin rassenoverzichten worden gepresenteerd en
omdat aardrijkskunde het vak is dat gaat over volkeren en culturen. Ze bieden
vertogen die zich begeven tussen wetenschap en samenleving. Zo werd deze
studie ook een cultuuranalyse; bezien vanuit haar geschiedenis ontstaat ook
inzicht in de huidige cultuur. Generaties Nederlanders hebben kennisgenomen van de inhoud van deze aardrijkskundeboeken. Die hebben mede hun
kijk op de wereld bepaald en indirect zullen die hun sporen in de huidige
Nederlandse cultuur hebben nagelaten.
Kwantitatief gezien is de aandacht voor ras in de aardrijkskundeboeken niet zo çroot en al met al is maar een klein deel van de totale inhoud van
deze boeken voot het voetlicht gekomen. Maar de betekenis van ook de
terloopse toepassingen van raciale aanduidingen is retorisch van belang.
Bevolkingsgroepen, de bevolking van werelddelen of landen werden eerst
naar ras aangeduid. Bovendien functioneerde ras, althans het blanke ras, als
een voorname grondslag voor identiteit. Op die identiteit werden ook de
lezers aangesproken. Dat ras kon als handelend en sprekend subject optreden.
Zelfs in abstracte teksten waarin voornamelijk fysisch-geografische onderwerpen werden behandeld, kon dit subject voor samenhang zorgen. In de oude
boeken bijvoorbeeld bleken beschouwingen van het klimaat, natuurlijke
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plantengroei of kustvormen ook gestuurd te zijn door imperialistische motieven. Het blanke ras belichaamde dit streven. Het ging mij vooral om dergelijke motieven en betekenisprocessen rond het ras-begrip, het mens- of
wereldbeeld dat tot stand kwam en waardoor het blanke ras superioriteit zou
verwerven. Die betekenis werd uitgedragen door de stijl, de argumenten, de
thematische keuzes, de thematische ordening en de narratologische aspecten.
Die plaatsten het blanke ras in het centrum en droegen bij aan een onbesproken verbeelding van dit ras, zowel in de geschreven tekst als in de illustraties.
Dat de oude schoolboeken motieven aanreiken die voor hedendaagse representaties relevant zijn, blijkt uit het feit dat ze terug te vinden zijn in de jongste generatie schoolboeken die ik geanalyseerd heb.
Niettemin zijn er veranderingen in het vertoog opgetreden. In de
oudere boeken waren volk en ras bijvoorbeeld zeer nauw met elkaar verbonden. Aan deze sociale categorieën kende men overerfelijke eigenschappen toe.
Ze vormden een basis voor identiteit, waarbij ras steeds de eerste indelingscategorie was. Die verbindingen worden in latere schoolboeken niet meer
gelegd, hoewel Europa het eigenlijke grondgebied blijft van het blanke ras. In
de heel oude boeken wordt soms wel expliciet gesteld en beargumenteerd dat
het blanke ras in wezen superieur is. In de recentere boeken is dit nooit het
geval. Maar de verbeelding van blanke superioriteit is door de hele periode
heen tot stand gekomen door diverse, ook zeer subtiele, tekstuele strategieën.
Van oudsher verbond dit subject zich met andere sociale subjecten. Vergelijkingen met vrouwen, met kinderen of met de zogenaamde lage klasse drukten
minderwaardigheid voor sommige rassen uit. De interferentie met klasse,
vrouwen en nationaliteit is reeds lang verdwenen, maar het "blanke ras" heeft
vele positieve kwaliteiten aan zich kunnen verbinden. Een neutrale toepassing
van raciale begrippen bleek uiteindelijk onmogelijk.
Ik eindigde deze studie met de formulering van een aantal interculturele
aandachtspunten voor leermiddelen. Ze hebben hier maar een bescheiden
plaats gekregen en ik heb ze vooral als introducrie willen presenteren. Toch is
het zoeken naar een kader voor interculturele leermiddelen wel het startpunt
geweest voor dit onderzoek. Ik stuitte op raciale begrippen toen ik teksten in
schoolboeken over Nederland als multiculturele samenleving analyseerde.
Raciale toepassingen leken mij in tegenspraak met interculturele doelen,
hoewel ik er aanvankelijk toch ook weer niet zoveel tegenin kon brengen.
Tenslotte verwees ras slechts naar lichaamskenmerken. Zelf werd ik steeds
meer gefascineerd door de geschiedenis van het begrip ras en door de geschiedenis van racisme in Nederlandse vertogen. Ik wilde vooral zicht krijgen op de
invloed van de Tweede Wereldoorlog. Betekende de periode rond de oorlog
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inderdaad een ommekeer, van een biologisch racisme naar een culrureel
racisme, zoals in rheorieën over racisme wel wordt verondersteld? Hoe manifesteerde die verandering zich in schoolboeken? Het meten van schedels was
een veelbeproefde methode om een rassenindeling te maken en om aan de
verschillen in rassen verschillen in intelligentie toe te schrijven. Dit vormde
een basis voor biologisch racisme. De formule voor schedelmetingen kwam in
de jaren zeventig nog voor in de schoolboeken, maar de link naar geestelijke
potentie werd niet gelegd. Ook in oude schoolboeken gebeurde dat niet,
zeker niet expliciet op basis van de vorm van de schedel. Toen veranderingen
zich niet direct in de schoolboeken toonden, heb ik een aantal wetenschappelijke werken uit die periode ter hand genomen. Dan blijkt ook daarin de
verandering maar heel klein. De discussie over raciale aanleg is bijvoorbeeld
van belang, maar die werd eerder ook al gevoerd. De overeenkomsten tussen
de inhoud van aardrijkskundeboeken en wetenschappelijke studies waren
duidelijk. Maar even duidelijk was ook dat er noch voor de periode voor als na
de oorlog een uniform beeld valt af te leiden. Wel is er zoiets als een grote
gemene deler. Van oudsher is het vertoog over rassen cultureel gericht:
sommige rassen kenden geen of nauwelijks cultuur, het blanke ras had daarentegen de hoogste ontwikkeling en de hoogste culturele status verworven.
Maar er zijn meer gronden voor een hiërarchische ordening. Daarbij horen
ook typisch geografische motieven. Zo gold in de oude boeken verspreiding
als een teken van macht. Ook de ontdekkingsreizen werden raciaal ingevuld.
De status van het blanke ras toonde zich ook in de contacten met "anderen":
die werden onderworpen of verdreven. Europa functioneerde als kerngebied,
van waaruit de wereld werd verkend en dit gebied was tegelijkertijd het gebied
van het blanke ras. Je kunt wel stellen dat tegenwoordig ras niet meer zo
belangrijk is en dat cultuur een sleutelwoord is geworden. In aardrijkskundeboeken werd ras tot voor kort nog wel gebruikt, hoewel aan rassen geen positieve of negatieve eigenschappen werden toegeschreven. O p een andere
manier werkten zowel ras als cultuur discriminerend: ze brachten een
scheiding aan tussen lezers; een kleine "verspreking" maakte duidelijk dat
uiteindelijk toch alleen zogeheten blanke lezers werden aangesproken.

Terwijl ik mij verdiepte in de geschiedenis van het ras-begrip en van racisme,
volgde ik binnen het kader van andere studieprojecten, de schoolboeken voor
diverse vakken en schooltypen om te zien in hoeverre die beantwoorden aan
interculturele doelen en trachtte ik voor diverse vakgebieden criteria te
ontwikkelen. Ik deed dat vanuit de overtuiging dat interculturele perspectieven het onderwijs verrijken. De multiculturele samenleving zelf biedt in ieder
geval concrete aanknopingspunten om intercultureel onderwijs gestalte te
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geven. Verrijking is dan bijvoorbeeld de invalshoek voor de beschouwing van
de diverse levensstijlen in Nederland. Maar intercultureel onderwijs heeft niet
alleen te maken met de Nederlandse samenleving. De bespreking van andere
landen en delen van de wereld kunnen ook intercultureel worden ingevuld.
Contacten tussen culturen door de tijd heen kunnen aandacht krijgen.
Bovendien vragen ook voorstellingen van het verleden om een kritische
analyse.
In deze studie ben ik met zevenmijlslaarzen door de laatste twintig
jaar getrokken. Ik heb vooral een algemeen beeld willen schetsen, terwijl ik
toewerkte naar het formuleren van interculturele perspectieven. Die zouden
tekorten moeten overwinnen. Daarmee heb ik geen recht gedaan aan alle
goede aanvullende lesmaterialen die ontwikkeld zijn door kleinere organisaties die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ontwikkelingseducatie. Maar de
laatste jaren zijn ook bij de grotere educatieve uitgeverijen leermiddelen uitgebracht die aansluiten bij de doelen van intercultureel onderwijs. Zo weet een
aantal methoden de meertaligheid in Nederland als een meerwaarde te benaderen. Eveneens blijkt een interculturele benadering mogelijk bij de exacte
vakken. Al deze geslaagde initiatieven zijn hier niet aan bod gekomen omdat
dit onderzoek vooral historisch gericht was en zich beperkte tot het aardrijkskundeonderwijs. Leermiddelen verouderen bovendien snel en dat geldt zeker
voor het voortgezet onderwijs in de jaren negentig. Eerst moesten de schoolboeken zich voegen naar de eisen van de basisvorming. Nu ondergaat de
bovenbouw vetandering met de invoering van studiehuis. Binnen deze opzet
wordt het schoolboek als leermiddel minder belangrijk, ten gunste van zelfstudie met de computet.
Toch, ondanks de vele positieve ontwikkelingen, blijkt nog vaak dat
niet alle auteurs op een vanzelfsprekende manier het katakter van een multiculturele samenleving tot uitdrukking brengen. Het blijkt moeite te kosten
om aspecten van deze samenleving zo te belichten dat ook een multicultureel
publiek wordt aangesproken. De plotse vermenging van ras en cultuur in de
nog recente aardrijkskundeboeken is eigenlijk symptomatisch hiervoor. Ras
en cultuur functioneerden vooral om "de ander" te definiëren en bevestigden
daarmee een etnocentrische visie. Dit probleem speelt bij alle vakken, in
verschillende typen onderwijs. Ook buitenlandse schoolboeken getuigen van
die wotsteling. Een van de meest sprekende voorbeelden in dit vetband is een
les uit een Duits schoolboek dat mij binnen het kader van een ander project
werd toegezonden als een goede illustratie van intercultureel onderwijs. De
titel geeft echter precies aan waar het probleem ligt: "Ich und der Fremde". 1
Het doel van de les is dat leerlingen om leren gaan met "vreemdelingen". De
verschillen tussen "wij" en "zij" wotden in de toelichting behoorlijk op de
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spits gedreven. Leerlingen worden daarbij uitgenodigd nog meer verschillen
te inventariseren. Intercultureel onderwijs verlangt een heroriëntatie op de
identiteit van een samenleving en op je eigen positie daarin. Intercultureel
onderwijs gedijt niet op etnocentrisme, evenmin op eurocentrisme. Een
hoofdstuk "Medelanders" maakt geen intercultureel lesboek. De term zelf
bevestigt de ongelijkheid die het hoofdstuk misschien zou willen bestrijden.
Zo hoort literatuur van zwarte schrijvers en migranten bij het literatuuronderwijs en zo verdienen ook wetenschappers en kunstenaars uit alle windrichtingen een plaats. Maar nog al te vaak blijven ze apart staan, in een
afzonderlijke paragraaf in een afzonderlijke rubriek. Deze benadering
kunnen we zien als een noodzakelijke strategie. O m aandacht af te dwingen,
om hun afwezigheid duidelijk te maken en de canon te veranderen. In het
onderwijs zijn ze van belang om leerlingen expliciet positieve identificatiemogelijkheden te bieden en stigmatisering op grond van etniciteit of kleur een
halt toe te roepen. Deze strategie is niet anders dan die voor vrouwen (helaas
was die meestal uitsluitend gericht op witte vrouwen) is toegepast om hun
positie te verstevigen. Uiteindelijk gaat het om een benadering binnen kunst
en literatuur die de scheidslijnen naar kleur of etniciteit Iaat vallen. Het opnemen van allochtone kunstenaars met een vanzelfsprekendheid die vermelding
van hun speciale status overbodig maakt, is het gevolg. In dat licht plaats ik
ook de aanduidingen allochtoon, autochtoon. Ze zijn nu nodig om de tweespalt en ongelijkheid die daarmee wordt weergegeven, ter discussie te stellen en
te doorbreken.

Hoe screen je leermiddelen? Welke analysemethode hanteer je? Die vraag is
mij menigmaal gesteld terwijl ik aan dit onderzoek werkte. Wat in deze studie
vooral duidelijk is geworden is dat de vele manieren waarop sociale ongelijkheid discursief wordt, niet in een schema is vast te leggen. Een traditionele,
kwantitatieve, inhoudsanalyse past niet. Ik heb vrijuit dimensies van de
vertooganalyse benut. Ongelijkheid ontstaat soms slechts door het gebruik
van een bepaald woord, door een bepaalde argumentatie. Er zijn diverse
discursieve niveaus bij betrokken. En wat er niet staat, de implicaties, de
verzwegen premissen, zijn minstens zo veelzeggend. Zelfs een uitroepteken of
een accent kan ideologische waarde hebben. Dat diverse tekstuele procédés
tegelijkertijd relevant zijn, is terug te vinden bij de uitgangspunten van interculturele leermiddelen. Ze zijn niet strikt van elkaar te scheiden. De punten
die ik hier formuleerde, waren nog tamelijk abstract. Maar ook de concrete
aanbevelingen in andere publicaties dienen toch in de eerste plaats als eyeopeners. Ze verschaffen argumenten om ervaringen van ongemak met een
bepaalde benadering te verwoorden en de blik te scherpen.
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Door de tekstuele processen te achterhalen die superioriteit verbeelden van sociale subjecten en speciaal van een blank subject, hoop ik dat deze
studie een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van interculturele
leermiddelen. Leermiddelen die didactisch en in het aanbod van thema's
afgestemd zijn op de culturele en etnische verscheidenheid in de samenleving,
en die streven naar evenwichtige sociale representaties. Alleen op die manier
zijn vooroordelen en discriminatie te bestrijden. De toepassing van "ras" kan
dan in de ban.

Noten
1

Bron: Politik und Gesellschaft, Band 1, Landesausgabe Brandenburg
Militzke Verlag 1993, Sekundarstufe 1, Klasse 7/8.
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Summary
This study looks into the use of the concept "race" in geography textbooks
within secondary education for over a hundred years. The immediate reason
for this study was the observarion that race was until recently generally used in
school textbooks as a neutral geographical term, whilst one would have expected that the experience of the Second World War had discredited the use of the
concept of race. Furthermore, in many critical studies of racism, the point is
emphasised that "race" should exclusively be seen as a social political construction. However, even in 1991 two teaching courses for the early years of secondary education still used racial terms when characterising the current
multi-cultural society.
This study goes back as far as 1876, the year in which the first HBS [type of
Dutch secondary school] opened its doors. This date was taken, not in order to
give a precise account of the development of the use of the term race, but in
order to become familiar wirh the manifestations of racism in the Netherlands;
not the violent open variations, but the "normal" variations, which ate embedded in the culture and in common expressions to such an extent that they go
unnoticed unless they are being challenged by other discourses. Geography
textbooks in particular are appropriate sources. The subject deals with people
and cultures and presents categorisation by race. Geography textbooks offer
discourses which are of a scientific and a social nature. Consequently this study
has also become a cultural analysis; the historical view sheds light on the
present culture. Generations of Dutch people have been in contact with these
geography books. They have contributed to their view of the world and have
indirectly left traces in rhe present Dutch culture.
Quantitatively the attention given to race in geography books is not that great
and all in all only a small percentage of the total content of these books is of
concern in this study. Nevertheless, the meaning of even casual applications of
racial terminology is of importance rhetorically. Population groups, the people
of continents or countries were in the first instance denoted by race. In addition race functioned, at least for the white race, as a major foundation for identity. Readers too were addressed in terms of this identity. This race could act as
an active and speaking subject. Even in abstract texts, where physical-geographical subjects were primarily dealt with, this subject could provide coherence.
In old textbooks, for example opinions on climate, natural plant growth or
coastal formations are shown to be governed by imperialist motives. The white
race embodied this endeavour. That old school books offer themes which are

420

In de ban van het ras

relevant to present-day representations, is borne out by the fact that they can
be still found in the latest generation of schoolbooks analysed in this study.
This study also investigates themes and processes of meaning surrounding the
term race, and the human or global view created in which the white race would
acquire superiority. Style, arguments, choice of topics, thematic otdering and
narrative aspects can all convey superiority, not only in written texts but also in
pictures. Byway of case studies the discursive process will be demonstrated and
analysis of the discourses will be explored as deeply as possible.
In the course of time changes have occurred in the discourse. In older books
people, race and class were closely connected. All these social categories were
given super hereditary qualities. They formed a basis for identity in which race
was always the first category of division. These connections are no longer made
in later textbooks. In very old books at times it is claimed and argued explicitly
that the white race is basically superior. This is never put across in more recent
books. However, the image of white superiority has come about throughout
the whole period by means of various textual strategies, some very subtle. The
interference of class, women and nationality has long since disappeared, but
the "white race" has been able to attract many positive qualities. A neutral
application of racial terms proved to be impossible in the end.
The study finishes by formulating a number of points of attention for intercultural teaching courses. These are teaching courses which didactically and in the
presentation of topics have been aligned with the cultural and ethnical diversity in society, and which aim at balanced social representations. Only in this
way can prejudice and discrimination be combated. The use of the term "race"
as characterising cultural diversity can then be banned.
Structure of this study
This study is interdisciplinary. The relation to other areas of research and disciplines determines, together with the theoretical framework, the structure, the
choice of case studies and the methodological principles of this study.
Chapter 1 Race and racism in discourses contains the theoretical framework for
the analyses of older and more recent discourses. O n the basis of this it will
become clear why presenting a categorisation by race can be problematic from
an inter-cultural education point of view, even if the aim is only to define
people biologically or physically.
The social historical context is important for determining the meaning of race.
For analysis of current texts we ourselves as language users mainly employ this
context. As far as the oldest books are concerned we will have to create a
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context, based on othet, for example, scientific texts.
Chaptet 2 The scientific preparation deals with this context. It becomes clear
how much the social representations of races, social class, of men and women
are interwoven synchronously and diachronically and define a dominant
subject. By also studying a number of original scientific studies from an intertextual viewpoint, we get an idea of metaphors, themes and arguments of superiority and inferiority, which propagate or undermine the image of superiority
of the white race.
Categorisations by tace form only part of the total geography teaching course.
Their content becomes interesting when we read them in the light of other
chapters. That is certainly of relevance in the oldest books of the corpus. They
are still very much influenced by natural histoty discourses, in which an almost
holistic coherence plays a large role. From this discursive coherence point of
view, I will be analysing a number of geography textbooks from around 1900.
The analyses in Chapter 3 The natural geography show how themes from a
racial and imperialistic discoutse are included in the chapters dealing with the
physical geography and dealing with the plant and animal world. The qualification of geography as "natural" strikes a chord with the positivistic investigation climate ofthat period, which has a strongly rhetorical effect. The analyses
focus on the place allotted to the leader: their identity is Dutch, European and
white with a "natural" position and mission.
Travel stories of explorers have been an important source of geographical
knowledge. They have always appealed to the imagination, enjoyed great
popularity and have inspired others to undertake travel. Chapter 4 On a journeydescribes how, notwithstanding the image of geography as a value-free and
rational science, narrative elements of these stories affect textbooks and give
shape to inequalities of "race". Books from the period between 1900 and 1940
are central in this chapter, with special attention given to the description of
Africa.
Chapter 5 Black contains a separate analysis of this metaphor. Black is always
opposite to white and systematically inferior to it. In this metaphor the
discourses of the explorers and the racial discourses coalesce: "black" refers to
the impenetrability of the continent, and to the exterior of the inhabitants.
The inter discursive relationships make it clear how rigid many essays on Africa
were and still are.
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Chapter 6 Jews and anti-Semitism (1900-1945) contains a short study of the
way in which Jews and anti-Semitism are dealt with in textbooks. Traditionally
geography does not give these subjects a great deal of attention, but there are
some similarities in representations which are relevant.
Sometimes racism is seen as a special discourse of the body. Chapter 7 The
Photograph deals with this discourse. Photographs confront us literally face to
face with the representatives of various races. In the older textbooks these
representations are the form of (fine) engravings, after 1900 photographs
replace these as illustrative material. As well as ranking the photographs and
the subtitles, the position of the photographer the photographed subject and
the viewer are also analysed. The material for this is taken from Kern-geografie
[Basic geography] and Land-en volkenkunde voor de middelbare school [Physical geography and anthropology for secondary schools]. These courses jointly
influenced the face of geography reaching from 1930 until the sixties. By
comparing the various editions we get a good picture of the constants and
variables in the race discourse and we can discover what influence the war years
have had on this.
The theoretical assumptions of new and old racism were the reason for discussing the Dutch scientific studies on races from that time in Chapter 8 Science
between 1930 and 1959. Central is the question of how the scientists reacted to
the implementation of racial theories in Nazi-Germany and the murder of
Jews. The analyses of their discourses qualify the theory of new racism. In addition we find there explanations for the wide interest in "races", as also in textbooks post 1945.
What changes can be detected in the discourse on races in textbooks published
after 1950? This question is answered in Chapter 9 Towards an intercultural
perspective. The question of racial disposition, popular with the scientists, will
influence this race discourse. Apart from "disposition" I also deal with the way
in which "development" is discussed. Both terms have racial connotations and
are dealt with in textbooks from the superior viewpoint of the Western world.
The end of this chapter contains an analysis of efforts which have been made in
textbooks to present society in such a way that cultural diversity is the norm,
without any elevating of one culture above the other. This results in criteria
with which, in my opinion, inter cultural textbooks or other teaching aids
must conform.

