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Hoofdstuk 2 D e wetenschappelijke voorbereiding

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

60

In de ban van het ras

r a s 5 [snel] middelril. rasch, rasselte, oudhd. rask,
oudnoors roskr (krachtig), verwant met oudiers
rethim [ik loop hard], maar overigens van een
weinig zekere etymologie.
Bron: Van Veen 1994:620

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

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

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

o

O

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

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

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

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

Augustinus vemeldde Sem, Jafet en Cham al. Cham verwees zowel naar hitte
als naar ketterij. Isidorus, bisschop van Sevilla, maakt in de 7e eeuw een kaart
overeenkomstig met die van Augustinus. In zijn profetische uitleg van de
namen van Noachs zonen stelt hij dat de nakomelingen van Cham in warme
streken dichtbij de zon zullen wonen (Den Boer 1997:26-31). De vloek van
Cham geldt lang als legitimatie voor slavernij. Kleur krijgt Cham in de
middeleeuwse Talmoedteksten en wordt een wijd verbreid christelijk motief
in de zestiende en zeventiende eeuw. Slavernij van zwarte Afrikanen, de
kinderen van Cham, kan dan met verwijzing naar Genesis 9:18-27 gerechtvaardigd worden. (Nederveen Pieterse 1990:44-45)
Veel sociale representaties uit de Middeleeuwen en de verlichtingsperiode zijn ontleend aan de klassieke en bijbelse geschriften en kennen dus een
lange geschiedenis. Ze functioneren uiteindelijk ook in vertogen over rassen
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en dragen bij aan wat we nu racistische vertogen kunnen noemen. Toch zijn
de beelden in oorsprong niet als zodanig te karakteriseren. Het woord "ras",
noch een vergelijkbaar concept, bestaat in de oudheid of Middeleeuwen. 12
Dit concept zou in Griekenland zelfs in strijd zijn met het toenmalige politieke gedachtengoed. De term "barbaroi" moet nadrukkelijk begrepen
worden als de tegenhanger van de burgers of "politikoi". Met de aanduiding
"barbaroi" drukten de Grieken overigens allereerst het taalverschil uit:
"barbaroi" is een etnocentrische term, een onomatopé, dat een oordeel
uitdrukt over de klank van de taal van deze "anderen". Later krijgt de term een
extra pejoratieve betekenis. De vraag was niet waar iemand vandaan kwam of
hoe die eruit zag, maar of iemand de geestelijke potentie had om deel te
nemen aan het openbare, publieke leven, als burger in de staat. Die mogelijkheid was niet weggelegd voor de "barbaroi" of "ethnoi". Hen ontbrak het aan
ratio en het vermogen de taal van de politiek te spreken. De "barbaroi" leefden volgens de wetten der natuur en wisten zich daar niet boven te verheffen.
De status van "barbaros" is weinig benijdenswaardig, toch moet die status
begrepen worden als een gevolg van etnocentrisme en niet van racisme.
(Hannaford 1996; Snowden 1995)
De zeventiende en achttiende eeuwse geleerden gaven zelf vaak alle
aanleiding om dergelijke rechtstreekse historische verbanden te leggen. Zij
gingen, zoals Hannaford laat zien, lang niet altijd zo zorgvuldig om met hun
bronnen en ze spanden de klassieken ook wel eens "voor hun eigen karretje".
Een klassiek beeld dat op die manier is gebruikt, is het beeld van de natuurlijke slaaf. Aristoteles hanteerde dit begrip om slavernij van de "barbaroi" te
legitimeren. Twee millennia later, in de zestiende eeuw, functioneert het om
de slavernij van indianen te rechtvaardigen: zij zijn de natuurlijke slaven van
Spanje. Juan Gines de Sepülveda, een fervent voorvechter van de kolonisatie
van Amerika, brengt in 1550 een schrijven uit waarin hij aannemelijk tracht
te maken dat gebrek aan ratio indianen als vanzelf tot slavernij veroordeelt.
Indianen staan als incomplete en inferieure wezens voor hem gelijk aan vrouwen, kinderen en dieren en hij volgt Aristoteles' argument door te stellen dat
superieure levensvormen gerechtigd zijn de heerschappij over inferieure
levensvormen te voeren. Maar De Sepülveda laat ook een ander argument
meespreken, waar Bartolomé de Las Casas zich dan duidelijk tegen verzet: zij
waren niet in staat christenen te worden (Lewis 1995; Poliakov 1979:135).'"
Overigens kon De Sepülveda wel waardering opbrengen voor de Azteken,
onder andere omdat zij een georganiseerde religie kenden evenals een markteconomie, wat volgens hem uitingen van beschaving waren.
Het beeld van de natuurlijke slaaf wordt ook gebruikt om slavernij van
Afrikanen te legitimeren. Raciale motieven maken deel uit van dit beeld,
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hoewel het moeilijk is vast te stellen op welk moment dit gebeurt. Dan wordt
ook het contrast met de Griekse en Romeinse vertogen scherper. Zoals gezegd
was slavernij bij de Grieken en Romeinen niet raciaal - of liever gezegd niet
biologisch - gemotiveerd. Huidskleurwas een onderscheidingscriterium maar
had niet de lading die het later krijgt. Men signaleerde wel uiterlijke verschillen. Hiervoor trachtten geleerden geografische en klimatologische verklaringen te geven. Een uitgewerkte hiërarchische ordening van vreemdelingen
bestond toen nog niet (Miles 1989:15; Stepan 1982:x-xi).
Voor mensen met een donkere huid kenden de Grieken het woord
Aithiopes, de Romeinen Aethiopes. Letterlijk betekent het: vlammend, vurig,
branden (Van Veen 1994:247). Zoals we ook in de Nederlandse schoolboeken zullen zien, worden mensen mer een donkere huid als "Aethiopiërs"
aangeduid. 14 Bij de Grieken en Romeinen had dit woord geen negatieve
bijklank. Een donkere huidskleur was geen teken van minderwaardigheid.
Er bestonden juist ook positieve beelden van "Ethiopiërs". Een populair beeld
was dat van krijger (Snowden 1995).
Een zwart-wit symboliek zou voor het eerst naar voren komen in de
christelijke geschriften. l5 Zwart wordt daarin de kleur van het kwaad, de kleur
van de duivel. Toch zou in de eerste zes eeuwen christendom deze kleurensymboliek (nog) niet op mensen worden toegepast (Snowden 1995). In de
Europese Middeleeuwen kent het christendom positieve en negatieve beelden
van zwart. De duivel is niet altijd zwart, zwarte Madonna's en heiligen bestaan
net zo goed en worden ook door blanken vereerd (Lewis 1995; Wood 1995).
Halverwege de vijftiende eeuw wordt zwart pas werkelijk negatief. Zwart zal
steeds meer de betekenis van slecht en duivels krijgen, zelfs zo sterk dat
"nikker" duivel kan betekenen (Paasman 1987:93), een kleurensymboliek die
vervolgens ook wordt geprojecreerd op moslims (Nederveen Pieterse
1990:25).
Tegen het einde van de Middeleeuwen is de wereld vanuit Europa nog maar
nauwelijks verkend. Dat elders merkwaardige, maar mensachtige figuren
moesten rondlopen, daarvan was men allang overtuigd. Men stelde zich voor
ooit oog in oog te staan met zogenaamde "woudmensen" of met mensen met
staarten. Daarmee werd een Grieks-Romeinse traditie voortgezet om fantasiefiguren en werkelijke mensen naast elkaar te zetten. Zeer invloedrijk in dit
verband was het werk van Plinius Maior of Secundus (23/4-79), van wie het
omvangrijke encyclopedische werk Naturalis Historia (77) in de Middeleeuwen vele malen herdrukt wordt. Hij beschreef volkeren zonder hoofd of met
ogen en mond op de borst. Hij zou er al naar hebben gestreefd om typologieën van volkeren te maken, waarbij hij een onderscheid maakte tussen
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Afrika, India en de Caucasus. Monsters verwerkte hij daar ook in. Die zouden
leven aan de grenzen van de bekende wereld (Miles 1989:15, naar Friedman
1981:21; Mason 1994). In de Middeleeuwen en ook in de periode daarna
blijven in voorstellingen van "de ander", fantasie en werkelijkheid door elkaar
heenlopen en zowel in reisverhalen als in wetenschappelijke verhandelingen
duiken mythologische figuren als "wildemannen" of "woudmensen" op.
De grenzen tussen werkelijke mensen en fantasiefiguren zijn niet altijd
duidelijk. Mensen kunnen dierlijke trekjes hebben. En vergelijkt men werkelijke mensen met dieren, dan valt die vetgelijking niet gunstig uit voor "de
ander". Bernier schetst zo een weinig positief beeld van "Lappen". Hij noemt
hen niet alleen lelijk, maar ook dierlijk (Hannaford 1996:203). In de vergelijkingen met dieren, zullen die met apen een zeer speciale plaats innemen. Over
de verhouding tussen mens en aap wordt ten tijde van Bernier al heftig gediscussieerd.
Zeer invloedrijk was in dit verband de studie van Edward Tyson uit
1699: Orang-outang, sive homo sylvestris: or the anatomy of the pygmy compared
with that of a monkey, an ape and a man. Zoals de titel al aangeeft, verrichtte
Tyson anatomische onderzoeken om het verschil tussen mensen en apen vast
te stellen. Het ging hem evenwel om de "pygmee", terwijl hij, ondanks zijn
empirische aanpak, ruimte laat aan de "wildeman" of "woudmens" (Nederveen Pieterse 1990:40). Uiteindelijk zijn de ondetzoeksobjecten moeilijk te
ondetscheiden: onder pygmee blijkt Tyson chimpansee te verstaan, terwijl hij
de orang-oetang gelijkstelt met de zogenaamde woudmens (Poliakov
1979:158). De terminologische verwarring wordt allengs groter, als hij de
orang-oetang ook gelijkstelt met de chimpansee, een verwarring die volgens
Barker indicatiefis voor de toenmalige visies op de verhouding tussen mens
en aap (Barker 1978:48).
Tyson zou tenslotte geen rangorde van mensen vastleggen. Of die
impliciet wel ontstaat, kan ik niet nagaan. In ieder geval maken anderen de
rangorde zeker expliciet, bijvoorbeeld Blackmore. Hij kent in The lay Monk
aan apen de status toe van laagste mensensoort, net als aan "Hottentotten" en
"inboorlingen van Nova Zembla". (Poliakov 1979:159) Maar elke indeling
bood, ongeacht het voorbehoud van de kanr van de schrijver, de mogelijkheid
tot vrije, normerende, interpretaties. Algemeen verschijnt in de zeventiende
eeuw een groot aantal publicaties waarin "negets" met apen worden vergeleken (Nederveen Pieterse 1990:39). En wordt er een rangorde aangebracht,
dan nemen de "Lappen", "pygmeeën" en "Hottentotten" de laagste positie in.
Met Tyson zijn we al bijna in de achttiende eeuw. Dan zullen de publicaties veranderen en is er minder ruimte voot fantasie. Systematische en
empirische onderzoeken zullen worden verricht. Die leveren criteria om de
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gehele mensheid, de planten- en de dierenwereld in afzonderlijke eenheden in
te delen. De metaforen en argumenten uit de oude vertogen om "anderen" en
"het zelf" te definiëren, blijven echter meespreken. Sommige theorieën grijpen weer terug op de Griekse beelden om daaruit een schoonheidsideaal af te
leiden. Maar ook het criterium van de ratio, de religieuze motieven, de klimatologische verklaringen voor verschillen in huidskleur en de kleurensymbolieken, klinken later nog door. Voor een aantal volkeren is een zeer lage status
al vastgelegd en om minderwaardigheid uit te drukken schroomt "men" niet
om vergelijkingen met dieren of vrouwen te blijven maken.
Natuurlijke
ordeningen
Het werk van Tyson inspireert een eeuw lang vele onderzoekers en de discussie over de relatie tussen aap en mens zal ook daarna nog voortduren. In de
achttiende eeuw ontstaat ondertussen een fundamenteel andere manier van
wetenschap bedrijven: classificeren. De gedachte hierachter is dat de gehele
natuur, de mineralen, planten, dieren en mensen, samen één systeem of keten
vormen, aan de wetenschap de taak dat systeem bloot te leggen. Sleutelfiguur
van deze nieuwe epistemologie is Carolus Linnaeus (1707-1787), die in
Systema Naturae (1735) zijn classificatie presenteert. Mensen en dieren staan
daarin dichtbij elkaar. Mensen zijn de hoogste diersoorten, waartoe volgens
Linnaeus ook de "woudmens" of orang-oetang behoren, evenals de "wilde
mens", die op handen en voeten zou gaan (Nederveen Pieterse 1990:39-40).
Sommige wetenschappers, onder wie Linnaeus, vervullen met hun
arbeid een bijna religieuze missie. Zij brengen met de classificaties de gehele
schepping in kaart en ont-dekken zo Gods werken. God heeft de natuurlijke
eenheden vorm gegeven en gerangschikt. Zo karakteriseert ook Blumenbach
het werk van zijn leraar Linnaeus en diens tijdgenoten. Hij spreekt over het
behagen "dat zy de wijsheid van den Schepper en de volmaaktheid der scheppinge daarin zochten, dat de Natuur, gelijk zy zeiden, geen sprong maakte,
maar dat het geschapene in de drie Ryken der Natuur, wat deszelfs uitwendig
maaksel betrof, zich onderling opvolgde gelijk de sporten in een ladder, of de
schakels in een keten." (Blumenbach 180LXV) De "trapsgewijze opvolging
der Natuur", zoals Blumenbach het stelt, is een hiërarchische ordening, naar
complexiteit. De ordening van afzonderlijke mineralen, planten, dieren en
mensen, loopt van eenvoudige naar ingewikkelde samenstellingen (Stepan
1982:12).
Buffon (1707-1788), collega van Linnaeus, laat in zijn Histoire
Naturelle geen misverstand bestaan over de hiërarchische verhouding tussen
de zogenaamde Rijken der Natuur. Tussen planten, dieren en mensen is die
als volgt:
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[...\ les animaux tiennent le premiet tang, tant pat la conformité que nous leut connoissons
sut les êtres vegetans ou inanimez. [...] Nous-mêmes, à ne confidéret que la pattie matérielle
de notte être, nous ne sommes au dessus des animaux que par quelques tappotts de plus, tels
que ceux que nous donnent la langue & la main; & qouique les ouvrages du Ctéateut foient
en eux-mêmes tous égalements parfaits, l'animal est, selon notte façon d'apercevoir, l'ouvrage le plus complet de la Nature, & l'homme en est le chef-d'oeuvre. (Buffon ca. 1749 deel
2:1-2)

Is het dier het meest complete werk van de Natuur, daarboven troont de
mens, het meesterwerk. Voor de wetenschappers van de natuurlijke historie
verdient de natuur alle respect. De natuur zelf wordt metafoor van het goede,
terwijl het oorspronkelijke en natuurlijke belangrijke motieven worden. Deze
keren bijvoorbeeld met grote regelmaat terug in Johann Friedrich Blumenbachs De generis humani varietate nativa liber (1776), de officiële uitgave van
zijn doctoraalscriptie Varietate Natura (U7 5). Vol lof is hij later over de uitgebreide uitgave, die in Nederlands uitkomt als Over de aangeboren verscheidenheid van het menschelijk geschlacht. Hij prijst de uitgave, onder andere omdat
zij "naar de natuur zelve volmaakt" is (Blumenbach 1801).
De natuur inspireert de onderzoekers en dat klinkt doof in hun
beschrijvingen. Enthousiast en gedreven leggen ze van alles vast. Als lezer ga je
daar bijna als vanzelf in mee, zeker als je enkele delen openslaat van het
omvangrijke werk van Buffon (voluit: George-Louis Leclerc Comte de
Bufron). Zijn Histoire Naturelle dat vanaf 1749 verschijnt, omvat maar liefst
36 delen. Zeer gedetailleerd beschrijft hij daarin de inhoud van het kabinet
"du roy", waarvoor hij een paar honderd pagina's nodig heeft. Verder heeft hij
tal van reisverslagen verwerkt evenals Nederlandse wetenschappelijke bronnen. Maar ook geschriften uit de oudheid en van tijdgenoten brengt hij onder
de aandacht van de lezers. Gelet op de omvang van dit werk wekt het nauwelijks verbazing dat het heel lang dè bron van informatie was over mensen en
dieren uit vreemde landen.
Linnaeus was niet de eerste die zich interesseerde voor de "wonderen"
van de natuur. Voor tal van mensen met enig fortuin was botaniseren en
determineren al langer een zeer geliefde bezigheid, een hobby die aansloot bij
de algehele fascinatie voor (vreemde) planten en diersoorten, meegenomen
door ontdekkingsreizigers en natuurvorsers. Verzamelen hoorde daarbij. En
wie het zich financieel kon permitteren, verzamelde niet alleen schilderijen,
maar trachtte in huis een rariteitenkamer in te richten speciaal voor de
verzameling exotische voorwerpen, planten en dieren. De menagerieën en
kabinetten waren bijzonder populair en onder de vele collectioneurs bestond
nationaal en internationaal een levendige uitwisseling (Bergvelt & Kistemaker
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1992). Beroemd in Nederland was bijvoorbeeld het natuurhistorische kabinet en de dierentuin van Willem V., waarmee hij de hobby van zijn moeder
voortzette. Of daar waren de uitstallingen van vreemde dieren, van allerhande
exotische waren, en van uitzonderlijk kleine en grote mensen, in de herberg
Blaauw Jan op de Botermarkt in Amsterdam (nu Rembrandtsplein) die voor
iedereen, weliswaar tegen betaling, te aanschouwen waren, terwijl de verzamelingen werden genoteerd en nagetekend (Pieterse 1992).
De passie voor de natuur en het natuurlijke tekent zich ook af in de
producten van dichters en schrijvers. H u n diepste zielenroerselen projecteren
zij op de "Natuur", die zij uit respect met een hoofdletter zullen spellen.1
Rousseau is misschien wel de meest bekende van de vroege romantici. Van
hem komt de voorstelling van de oorspronkelijke, natuurlijke mens: de
"edele", "goede" of "nobele wilde". Natuurbeschrijvingen gaan voorts een vast
onderdeel vormen in de reisverslagen. Europese reizigers komen nu werkelijk
aan land en richten zich op antropologische en natuurhistorische onderwerpen. Na 1750 resulteert dit in een tweedeling in de verslagen: in het eerste
deel worden wonderlijke gebeurtenissen en ontmoetingen beschreven, in het
tweede deel staat de gedetailleerde beschrijving van de waarnemingen in de
natuur (Heemskerk 1992:9).
Zien
Linnaeus kent voorgangers. Toch slaagt hij er als eerste in tot een systematiek
te komen, waarmee ook gewerkt kan worden. Waarneming nu is voor Linnaeus, zijn tijdgenoten en volgelingen, van essentieel belang. Daarmee moet
men volgens Buffon ook beginnen, aldus stelt hij in het "premier discours",
waarin hij uitlegt wat de methodologie van de "histoire naturelle" inhoudt:
"On doit commencer par voir beaucoup, & revoir souvent [...]" (Buffon
1749:6). Camper doet dezelfde aanbeveling: "Ogen en Zien" is zelfs onderwerp van de rede die hij in 1746 houdt als hij zijn doctorstitel verwerft
(Camper 1791:6).
Met de waarneming wordt de weg naar een nieuwe epistemologie
ingeslagen. Gevolgd door een andere empirische ondersteuning: de anatomische meting. Hieronder ga ik in op de rol van de classificatie en deze meting.
Ze vormen een belangrijke grondslag van raciale vertogen. Enkele aspecten
uit het werk van Buffon, van Camper en Blumbenbach verdienen de
aandacht. Zij verwoorden argumenten die het idee van de ongelijkheid der
menselijke rassen zullen ondersteunen. Zij zijn niet persé de woordvoerders
van nieuwe inzichten, maar hun werk was invloedrijk. Blumenbach en
Buffon worden beschouwd als de grondleggers van de antropologie (Wood
1995:40).
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Interessant in verband met de classificaties is de analyse van Foucault.
Hij kent aan classificeren en waarnemen een prominente plaats toe in zijn
beschouwing van de geschiedenis van het wetenschappelijke denken in het
Westen. De waarneming, zo stelt hij in Les mots et les choses (1966), bepaalt de
betekenis van het classificeren. Wetenschappers zullen dat blootleggen wat al
aanwezig is. Het gaat volgens Foucault om "een nieuw gebied van zichtbaarheid" en dat is "systematisch zien": weinig dingen systematisch zien (Foucault
1973:155,156). Men kan de structuur blootleggen door de objecten open te
snijden. Hoezeer die zichtbaarheid de wetenschap beïnvloedt, wordt duidelijk in zijn verklaring van de voorkeur van natuurlijke historici voor de plantenweteld. Juist in de plantenwereld dienen zich de onmiddellijk
waarneembare variabelen aan. De aandacht voor de botanie kwam daarom
niet zomaar voort uit een pure belangstelling voor planten, "[...] maar aangezien men alleen spreken en weten kon in een taxonomische ruimte van zichtbaarheid, moest de kennis omtrent de planten wel belangrijker worden dan
die omtrent de dieren" (Foucault 1973:160).
Bij Linnaeus vormt de beschrijving en determinatie van de planten
uiteindelijk de basis voor de beschrijving van levende wezens, dieren èn
mensen (zie Hannaford 1996:5). Maar in hoofdzaak houdt hij zich met planten bezig. In hun beschrijvingen van mensen onderscheiden niet alleen
Linnaeus, maar ook zijn collega-natuurhistorici zich van Aristoteles en andere
Griekse filosofen. Ook Aristoteles trachtte door nauwkeurige observatie tot
een gedetailleerde beschrijving van de natuur te komen en in zoverre gaat de
vergelijking met de achttiende eeuwse wetenschappers op. De sociale differentie echter kent, zoals we eerder zagen, een andere grondslag. Linnaeus c.s.
zullen verschillen tussen mensen vastleggen en systematiseren. Het lichaam,
de uiterlijke anatomie, vormt de basis. De natuur toont de normen:
With its catalogues, indices, and inventories, classification establishes an ordering of data; it
thereby furnishes systematicity to observation. Yet it claims also to reflect the natural order of
things. As such, this ordering of representations always presupposes value: Nature ought to
be as it is; it cannot be otherwise. The seemingly naked body ol pure facts is veiled in value.
(Goldberg 1990:301)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
"[...] ten einde de ontwakende belangstelling in de aardrijkskunde aan te
wakkeren, en daardoor die kennis te vermeerderen, waarvan o.a. handel,
scheepvaart, industrie en kolonisatie en emigratie de vruchten konden plukken." (Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 1876deel 1:1)"'
Aldus luidt de doelstelling van het Aardrijkskundig Genootschap, opgericht
in 1873 op initiatief van leerkrachten aardrijkskunde. Met het genootschap

96

1" de ban van het ras

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

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

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

//; de ban rai/ hel ras

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

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

/// de ban vciïi het ras

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

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

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

4

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

5

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

6

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

Jansen baseert zich daarbij onder andere op Delacampagne ( 1982)

L'inventation

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

Euripides

(353-354).
9

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

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

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

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

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

u i t d e serie De Bewoners

der Vreemde Werelddeelen

de

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

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

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

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

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

There.

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

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

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

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

Poliakov

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

bevolkingsgroepen

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

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

Colonialism

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