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Inleiding  

Inleiding 

Deze studie brengt in beeld hoe het begrip "ras" in Nederland wordt gebruikt 

sinds het einde van de vorige eeuw. Aardrijkskundeboeken voor het voortge

zet onderwijs vormen hier de belangrijkste bron. Ik ga terug naar 1876, het 

jaar waarin de eerste hbs haar deuren opent. Bij uitgeverij Wolters in Gronin

gen verschijnt dan speciaal voor de hbs Het beknopt leerboek der aardrijks

kunde van Bos, een jaar later volgt de Bosatlas. Mijn intentie is niet om een 

evaluatie te geven van ruim honderd jaar aardrijkskundeonderwijs. Ik analy

seer 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 dage

lijks 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 racisti

sche 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 voor

stellen, 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 bena

dering van ras in de schoolaardrijkskunde. Zo beschouw ik hier het lesmateri

aal 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 Neder

land. Anderzijds tonen ze ook de breedte van het terrein van de vertoogana

lyse. 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 nieuwsgie

righeid 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 volwasse

nen. 

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 voor

paginanieuws 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 eigenaardig

heden toekende, terwijl hij de rassen bovendien rangschikte naar ontwikke

lingsstadia. 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 onder

zoek. 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 onder

scheiden 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 geschiede

nis 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 inten

ties 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 bedoe

ling 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 inge

geven door de benadering van rassen in de aardrijkskundeboeken voor het 

reguliere onderwijs (Mok 1990; Mok & Reinsch 1993). Soms hanteren leer

gangen 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 belang

rijkste kenmerken leren, zoals in het fragment hieronder:1 

De mensen van het europide ras worden gekenmerkt door een lichtbruine tot blanke huid-

kleur, 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 overzich

ten. Maar de aardrijkskundeboeken stonden hierin niet alleen. Een korte 

excursie langs de kasten in de jeugdbibliotheek leerde dat ook veel jeugd-

encyclopedieën 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 bespre

king 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 poli

tieke 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 onder

zoeker 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 beteke

nissen 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-



12 In de ban van het ras 

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": "immi

gration 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 statisti

sche 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. Op die manier levert dit vak ook een bijdrage aan intercultu

rele 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 hier

boven 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 ruimte

lijke 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 verschil

len 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 taalge

bruik 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 UNESCO 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 UNESCO 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 UNESCO 

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. Op welke manier 

zouden aanduidingen van mensen naar ras, racistische denkbeelden stimule

ren? Deze vraag is terug te voeren op de vraag welke invloed raciale aandui

dingen 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 aankno

pingspunt, 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 veran

dering alleen maar duidelijker. Het belang van culturele uitwisselingen of de 

verrijking door cultuurcontacten zijn aspecten die tot voor kort maar mond

jesmaat 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 school

boeken of leermiddelen dus om een inhaalmanoeuvre, om een reflectie op 

"de" Nederlandse en "de" westerse identiteit en op manieren waarop etnocen

trisme 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 achter

grond 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 gemar

keerd 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 vroe

ger in een hiërarchie worden gesteld. Bovendien moeten we ervan uitgaan dat 

ras geen statisch begrip is. Terwijl men juist de veelvormigheid van heden

daags 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 nieu

were, zachtere vormen van racisme, toch wil suggereren dat negatieve ervarin

gen 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 onwille

keurig 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 



Inleiding 

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 aard-

rijkskundeboeken. 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 signale

ren? 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-propa-

ganda 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 onder-

zoek. 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 over

zicht 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) concep

tualisering 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 intertekstuali

teit 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 minder

waardigheid, 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. Hun 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 aard

rijkskunde 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 posi

tivistische 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 drin

gen 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 meta

foor. De Europese reisverhalen over Afrika zijn de aanleiding, het begrijpen 

van racisme blijft de motivatie; zwart staat tegenover wit of blank, en is er stel

selmatig inferieur aan. In deze metafoor komen de vertogen van de ontdek

kingsreizigers 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 beschre

ven. 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 beschre

ven: beïnvloedt de geografische afstand het vertoog over joden en antisemi

tisme? 

Hoofdstuk 7 De foto brengt ons letterlijk oog in oog met de vertegen

woordigers van de diverse rassen. Staan in oudere boeken nog (fraaie) gravu

res, rond 1900 veroveren foto's hun plaats als illustratiemateriaal. Om 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 gefotogra

feerde 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 leer

gangen 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 stand

punten over rassen in de periode tussen 1930 en 1950. De theoretische 

aannamen over nieuw en oud racisme vormden de aanleiding tot een bespre

king 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 schoolboe

ken allerminst verslapt. Mij gaat het vooral om de vraag op welke manier de 

wetenschappers in deze studies reageren op de toepassingen van rassentheo-

rieën in Nazi-Duitsland en de moorden op joden. Welke consequenties 

hebben deze gebeurtenissen voor de argumentaties en het jargon? Hoe plaat

sen 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 onder

steunen 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 eurocen

trisme en voorstellingen van rassen zich manifesteerden in de schoolboeken. 

De jongste boeken uit het corpus dateren van begin jaren negentig en waar

schijnlijk 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 well icht ook in het huid ige onderwijs h u n dienst bewijzen. Zoals ik 

eerder stelde, zijn wetenschap en samenleving op onduidel i jke maar hechte 

wijze m e t elkaar ve rbonden . Z o zou ook di t wetenschappel i jke onderzoek 

maatschappel i jk zijn n u t k u n n e n bewijzen. D e analyses k u n n e n een extra 

s t imulans zijn o m huidige ver togen over de mul t icul ture le 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 vogel

vlucht 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 Solomos verwijst hierbij naar Balibar en Wallerstein (1991:222). 

6 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. 
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Ook al is het in principe mogelijk, zonder daarmee tot racisme te vervallen, een (biolo

gisch) 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 respectieve

lijk 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 1984:135-

6). 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 &Top 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). 


