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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-
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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-
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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
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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

Hoofdstuk 1 Ras en rascisme in vertogen

53

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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