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Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde 

3.1 Inleiding 

Een overzicht van rassen en hun kenmerken behoort tot de basisstof van de 

geografie. Aan het einde van de negentiende eeuw, maar ook daarna nog, is dit 

overzicht onderdeel van de natuurkundige aardrijkskunde. Daaraan gaat vaak 

een indeling vooraf van de planten- en dierenwereld. Dit vakgebied doet 

daarom denken aan de natuutlijke historie. Maar onder de natuurkundige 

aardrijkskunde vallen ook andere onderwerpen, die meestal in deze volgorde 

staan: de lucht of dampkring, het water, de vaste oppervlakte van de aarde. 

Daarna komen de bewoners in beeld, de planten, dieren en mensen. Al deze 

onderwerpen tezamen worden voorafgegaan of afgesloten met een hoofdstuk 

over de aarde als hemellichaam, ook wel aangeduid als wiskundige aardrijks

kunde. 

Ras heeft een prominente plaats. De eerste kennismaking met volke

ren en met bewoners van de diverse werelddelen en landen bestaat uit een 

aanduiding van het ras, ook in de staatkundige aardrijkskunde, waarin afzon

derlijke landen worden besproken. Kwantitatief echter is in de natuurkundige 

aardrijkskunde de aandacht voor mensen en ook voor rassen gering. Toch 

staat de mens in beginsel centraal. Mensen en indirect rassen zijn op een ander 

niveau in de teksten betrokken. Hoe we die betrokkenheid moeten begrijpen, 

wordt duidelijk in de volgende omschrijving van het doel van de natuurkun

dige aardrijkskunde, geformuleerd door Krecke, schoolboek-auteur voor het 

gymnasium: 

Reeds toen, evenals thans, koesterde ik de overtuiging dat de toestanden en verschijnselen 

der aardoppervlakte, der zee en van den dampkring een grooten invloed uitoefenen op den 

mensch. Het voedsel, de kleeding, de bouw der woningen, de handel, de nijverheid, in één 

woord: de levenswijze, de middelen van bestaan en vele zeden en gewoonten der inwoners 

van ieder land hangen bijna uitsluitend af van zijne natuurlijke gesteldheid, zijn klimaat en 

ligging. Wil men dus doordringen tot de kennis der oorzaken van de levenswijze, de nijver

heid, handel en het onderling verkeer der volken, dan wijst de beoefening der natuurkundige 

aardrijkskunde daartoe den weg. (Krecke 1884:V) 

Deze plaatsbepaling van de natuurkundige aardrijkskunde beschouw ik als 

een uitnodiging om de analyse van een raciaal vertoog te starten nog voordat 

mensen-rassen expliciet ter sprake komen. Doorgaans gebeurt dit zelfs hele-
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maal achteraan in het boek. Niet alleen Krecke is verantwoordelijk voor deze 

aanpak. Hij formuleert de doelstelling dan wel als een persoonlijke overtui

ging, maar hij mag rekenen op een brede steun, ook van het Aardrijkskundig 

Genootschap. Het belang dat het Genootschap aan de aardrijkskunde 

toekende (zie hoofdstuk 2), komt vrijwel overeen met bovenstaande doelstel

ling. Voor het Genootschap stond kennis der aardrijkskunde bovendien in 

dienst van economische en politieke belangen. Op het oog legt Krecke geen 

politieke relaties en richt hij zich niet op de toekomst. Hij beschouwt hier 

aardrijkskundige kennis in retrospectief: aardrijkskunde, dat wil zeggen de 

fysisch-geografische richting, biedt verklaringen van huidige culturele en 

economische situaties en verhoudingen. Zo zal elk aspect van de geografie 

uiteindelijk een weg vinden naar de mens en ontstaat een verbinding tussen 

de diverse onderwerpen. Die mens lijkt de spil en bepaalt het perspectief dat 

ons als lezer zal meevoeren. Op die mens zal de analyse zich in eerste instantie 

richten. We komen dan ook in aanraking met wat Goldberg noemde, het 

preconceptuele niveau van raciale vertogen (zie hoofdstuk 1). Daarnaast en in 

relatie daarmee belicht ik de interactie tussen de subjecten en speciaal de rol 

van ras daarin. 

Kreckes persoonlijke benadering past in de stijl van een voorbericht, 

en ook andere geografen verwoorden deze doelstelling. In feite presenteert 

Krecke de algemene doelstelling van de natuurkundige aardrijkskunde. 

Bovenstaand citaat geeft een voorproefje van de stijl en motieven die we ook 

in andere boeken zullen aantreffen. Uit het citaat spreekt een streng geogra

fisch determinisme: de natuurlijke gesteldheid, het klimaat en de ligging defi

niëren mensen in heel hun wezen. Daarin ligt hun lotsbestemming. Er bestaat 

een bescheiden restrictie met "bijna uitsluitend", wat hier verder niet wordt 

toegelicht. Even onontkoombaar als de relatie tussen natuur en mens is 

tenslotte ook de aanduiding van de studieobjecten. De bepaalde lidwoorden 

en enkelvoudige substantieven maken die objecten vastomlijnd en ondubbel

zinnig. De ideologische betekenissen van deze en andere stilistische kenmer

ken komen in de analyse aan de orde. 

In dit hoofdstuk analyseer ik boeken van vier verschillende auteurs. Naast 

Krecke zijn dit de aardrijkskundeboeken van Bos, Schuiling en Blink. Zij 

schreven hun boeken tegen het einde van de negentiende eeuw en in het begin 

van de twintigste eeuw voor leerlingen van onder andere de hogereburger

scholen en de gymnasia. Alle vier zijn, zoals gebruikelijk, zelfleerkrachten en 

als zodanig staan ze vermeld op het titelblad. Gebruikscijfers zijn voor deze 

periode niet bekend en er kwamen meer boeken op de markt. Toch neem ik 

aan dat het werk van deze vier schrijvers representatiefis voor het aardrijks-
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kundige onderwijsmateriaal dat voor en rond de eeuwwisseling werd 

gebruikt. Mijn keuze viel op hen omdat zij niet slechts een eenmalige onder

wijsuitgave verzorgen. Van hun werk verschijnen over een lange periode meer 

herdrukken. Het zijn geografen met een reputatie. Ze worden bovendien met 

regelmaat genoemd in het tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 

waarvan ze ook allen lid zijn. 

De boeken van Krecke zijn alleen bestemd voor het gymnasiale onder

wijs. Krecke heeft als leraar op eigen initiatief de boeken geschreven, omdat 

er, naar hij zelf in het voorbericht schrijft, geen aardrijkskundig lesmateriaal 

voor het gymnasium bestond (Krecke 1884:V). Zijn werk beleefde een aantal 

herdrukken en zal zeker in een behoefte hebben voorzien. Door zijn werk in 

het corpus op te nemen, wijk ik af van mijn voornemen om mij alleen te 

concentreren op de boeken voor de hbs. Ik maak deze uitzondering om mijn 

conclusies te kunnen baseren op een groter corpus. De meeste aandacht 

besteed ik aan het leerboek van Bos. 

Bos (1847-1902) brengt zijn Beknopt leerboek deraardrijkskundeuit in 

1876 dat vrijwel gelijk verschijnt met de eerste Bosatlas {Schoolatlas der gehele 

aarde). In dat jaar gaan de hogereburgerscholen van start en publiceert het 

Aardrijkskundig Genootschap de eerste verslagen. Schuiling (1854-1936) en 

Blink (1852-1931) behoren evenals Bos tot het Genootschap en zijn in de 

geografische wereld, naast hun leraarschap, zeer actief. Blink wordt in 1913 

lector en later hoogleraar in de economische geografie aan de hogeschool in 

Rotterdam. Schuiling, Blink en Bos hebben veel schoolboeken op hun naam 

staan en zij lijken mede het gezicht te bepalen van het vak aardrijkskunde voor 

het middelbaar en hoger onderwijs rond de eeuwwisseling. 

Het corpus voor deze eerste analyse bestaat zoals gezegd uit de aard-

rijkskundeboeken of delen ervan die voor 1900 in een eerste druk verschijnen 

en die de schrijvers aanduiden als natuurkundige aardrijkskunde. Over de 

juiste benaming voor deze geografische discipline bestaat evenwel geen eens

gezindheid en de aanduidingen variëren van algemene aardrijkskunde, alge

mene natuurkundige aardrijkskunde tot natuurkundige aardrijkskunde. Bos 

spreekt in het voorbericht van natuuraardrijkskunde, maar presenteert daarna 

de onderwerpen onder algemene aardrijkskunde. Krecke kiest voor de term 

algemene natuurkundige aardrijkskunde. Op zijn beurt vat Schuiling in een 

tweedelige uitgave uit 1900 lucht, water, land, planten, dieren en mensen 

samen onder algemene aardrijkskunde, terwijl hij aangeeft dat de eerste drie 

onderwerpen traditioneel worden aangeduid als natuurkundige aardrijks

kunde. Hij ziet liever voor al deze aandachtsgebieden de term algemene aard

rijkskunde ingevoerd. Voor het gemak spreek ik hier van natuurkundige 

aardrijkskunde, ter onderscheiding van een bespreking van afzonderlijke 
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landen en werelddelen, ook wel aangeduid als de staatkundige aardrijks

kunde. In de analyse zal ik de subdisciplines niet altijd ongemoeid laten. De 

natuurkundige aardrijkskunde bevat min of meer de basisstof en houdt zich, 

als ik de definitie van Blink volg, bezig met de natuurkrachten op aarde en de 

wederzijdse relaries met de bewoners (Blink 1885:40). 

Er mag dan geen overeenstemming bestaan over de juiste aanduiding van het 

vakgebied, de onderwerpen die de schrijvers in deze schoolboeken als basis

stofaan de orde stellen, komen globaal overeen, ook qua opbouw en stijl. De 

inhoud ziet eruit als een gestructureerde opsomming van feiten, die af en toe 

zeer bloemrijk worden geformuleerd. Verhalen, anekdotes, persoonlijke erva

ringen of visies komen niet voor. Soms zijn er illustraties, veelal prachtige 

gravures, soms wat opdrachten. Hoewel de rassenindelingen variëren, stem

men ook de inhoud en de omvang van de paragrafen over mensen overeen. 

Die bestaan voornamelijk uit een overzicht van rassen en beslaan maximaal 

slechts twee pagina's. Ook hierin lijken de auteurs een vast stramien te volgen. 

Twijfel over de toepassing van het ras-begrip op mensen is er dus niet en hier

mee sluiten de geografen aan bij de heersende opvatting onder andere negen

tiende eeuwse wetenschappers. 

In de analyse hoefik de toepassing van het ras-begrip als zodanig niet 

ter discussie te stellen want dat is een algemeen geaccepteerd geografisch 

begrip. Wel gaat het erom te bepalen hoe de classificatie wordt ingevuld en 

beredeneerd. De teksten over rassen zelf zijn heel beknopt. Om de vraag te 

beantwoorden hoe het blanke ras een superieur imago verwerft, is het veel 

interessanter, maar ook noodzakelijk, om deze teksten te beschouwen in rela

tie rot de voorafgaande. Al eerder vinden we dan de antwoorden op deze 

vraag, of de aanzetten daartoe. Allereerst ga ik mee in de doelstelling van de 

natuurkundige aardrijkskunde, door "de mens", als zingevend subject, ook in 

de fysische geografie op de voet te volgen. Dit subject komt soms aan de 

oppervlakte en zorgt zoals gezegd slechts indirect voor een eenheid tussen de 

diverse teksten, maar motiveert om de verschillende onderwerpen in samen

hang te lezen. 

Andere niveaus in de tekst geven hier ook aanleiding toe. Zo brengt 

ook de thematische organisatie samenhang tot stand. Dit geldt duidelijk voor 

de beschrijving van de wereld van planten, dieren en mensen. In alle boeken 

zijn deze paragrafen en hoofdstukken achteraan geplaatst, nadat een overzicht 

is gegeven van fysisch-geografische aspecten van de aarde. De mensen volgen 

dan op de wereld van planten en dieren. Deze ordening zet ons op het spoor 

van de traditie van de natuurlijke historie en negentiende eeuwse classificatie

dogma's. Dit betekent echter allerminst dat strak afgebakende, onafhankelijke 
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terreinen worden behandeld. De thematische opbouw is georganiseerd en 

loopt van lage, weinig complexe naar hoge, complexe wezens, waaraan latei-

een motief van tijd wordt toegevoegd: de schakeling weerspiegelt een geschie

denis waarin hogere organismen de lagere zullen opvolgen. Vanuit die optiek 

kan de interne ordening van de planten- en dierenwereld afzonderlijk en ten 

opzichte van elkaar worden beschouwd. Ik zal nagaan in hoeverre dit voor de 

schoolboeken opgaat. Vooralsnog lijken de aardrijkskundeboeken met de 

volgorde van planten, dieren en mensen toe te gaan naar een climax, van de 

lagere levensvormen naar de hogere, de mensen. 

Op een lager, lokaal niveau nodigt ook de volgorde van de onderwer

pen binnen de wereld van planten en dieren de lezer uit samenhang te zien, 

waardoor uiteindelijk, als retorisch effect, het denkbeeld van blanke of Euro

pese superioriteit aannemelijk wordt, zonder dat dit nu steeds als boodschap 

wordt uitgedragen. Argumenten, motieven en metaforen dragen voorts ook 

bij aan die samenhang. Daardoor is het mogelijk de laatste paragraaf als een 

sluitstuk te lezen, waarin reeds bekende metaforen en motieven terugkomen. 

Ze voegen betekenissen toe en maken als het ware de ontknoping van een plot 

zichtbaar. Lezen we dus vanuit die samenhang, dan blijkt dat al eerder de 

hiërarchische ordening van mensen wordt voorbereid. We zouden die kunnen 

aanduiden als de grote verhaallijn, hoewel een aardrijkskundeboek strikt 

genomen, geen verhaal is en meer lijkt op een betoog. Toch kan aandacht voor 

narratieve elementen verhelderen hoe sociale ongelijkheid door de teksten 

structuur krijgt (zie hoofdstuk 1). De rol van "tijd" geeft daartoe de eerste 

aanleiding. De vertooganalyse heeft hier daarom ook betrekking op narra

tieve structuren.' 

Binnen de vertooganalyse geldt de thematische organisatie algemeen 

als de bindende factor van een vertoog. De topics of thema's zorgen voor 

coherentie. Op macroniveau onderzoekt men dus de verbinding tussen de 

topics. Die bepalen de globale betekenis. De thema's worden hier vooral 

vanuit hun semiotische functie belicht. Dat geldt ook voor de formele orde

ning van de thema's, de superstructuur. Die kunnen we als betekenisvol 

opvatten. Maar de analyse focust ook op andere tekstkenmerken. Ik noemde 

hierboven al de rol van de motieven, argumenten, metaforen en andere stijl

elementen. Willen we de ideologische betekenis van schoolboeken helder 

krijgen, dan is aandacht voor subjecten noodzakelijk. Een ideologie heeft 

subjecten nodig en zal die trachten te fixeren. Uitgangspunt van dit onder

zoek is dat taal subjecten vormt, die in staat zijn zichzelf te plaatsen temidden 

en ten opzichte van andere subjecten, zichzelf te representeren, daarmee in 

overeenstemming te handelen en wel zo dat het als logisch, vertrouwd of als 

"eigen" overkomt.2 In de analyse moeten we dus ook letten op het vanzelf-
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sprekende, op alles wat als normaal overkomt en wat bijdraagt aan een positief 

"zelfbeeld". Stijl, argumentaties, de keuze van de thema's en motieven hebben 

daarin hun aandeel. Hoe stijl en ideologie zich tot elkaar verhouden, brengen 

Hodge en Kress zeer helder onder woorden in hun studie Social Semiotics 

(1988). Subject-vorming staat daarin centraal. 

1 'Style', 'accent' and 'grammar' all refer to the same broad semiotic phenomenon, the 

metasign, whose function is to sustain difference and cohesion, and to declare the ideo

logy ol a group. 

2 Metasigns are sets of markers of social allegiance (solidarity, group identity and ideology) 

which petmeate the majority ol texts. 

3 These markers primarily refer to relations in the plane of semiosis (the production of 

meaning) rather than the mimetic plane (what is referred to). They can therefore seem 

arbitrary or meaningless, whereas they catty consistent ideological meanings which 

become clearly evident by reference to the semiosic plane. (Hodge & Kress 1988:82) 

Zoals we nog zullen zien staat de expliciete aandacht in de analyse voor 

subjectiviteit haaks op de uitstraling van de deterministische vertogen. Eigen

lijk beschouwen we de teksten in weerwil van hun positivistische imago. 

Afwezig zijn mensen niet, hoe abstract of anoniem ze soms ook zijn. De bete

kenis van ras als sociaal subject laat zich ook in de aardrijkskundeboeken 

vanuit meer invalshoeken analyseren. Om vat te krijgen op de constructie van 

een raciaal vertoog is het zoals gezegd, nodig de interactie tussen sociale 

subjecten te onderzoeken. Die interactie kunnen we thematisch analyseren, 

door na te gaan wat over groepen mensen wordt geschreven en hoe ras hierin 

functioneert. Krecke wees op de relatie tussen geografie en mens. Ik sprak in 

dat verband over het zingevend subject, dat ik hier beschouw als de mensvisie 

van waaruit de tekst tot stand komt. Tenslotte gaat het erom dat de inhoud 

overtuigend op de lezers overkomt. Daarom richt deze analyse zich vooral ook 

op de dialogische dimensie van de teksten en de rol van de leerling als subject. 

Leerlingen krijgen via de schoolboeken beelden van de wereld voorgelegd, 

waarin zij zichzelf kunnen plaatsen. Aan de inhoud kunnen zij beelden over 

zichzelf" ontlenen. Daarom zal ik met name analyseren welke beelden zij tot 

hun beschikking krijgen en met wie zij aangemoedigd worden zich te identi

ficeren. Hoe worden zij aangesproken? Ofwel, welk beeld van de lezer brengt 

de tekst tot stand? 

Het raciale vertoog dat ik beschrijf is een eurocentrisch vertoog en 

heeft identificaties nodig. De mensen die in de tekst vorm krijgen, bouwen 

die identificatiemogelijkheden op tot een Europees, positief zelfbeeld. In het 

eerste deel van de analyse laat ik me vooral leiden door het mens-motief, de 
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(abstracte) mens die schrijft of spreekt, die leest en de mens die expliciet of 

impliciet als actor of focalisator optreedt in de tekst.3 Daarna analyseer ik in 

samenhang de paragrafen over planten, dieren en mensen. Metaforen en de 

thematische opbouw veroorzaken onder andere die samenhang. Deze func

tioneren ook in paragrafen die expliciet over mensen gaan en waarin de 

nadruk ligt op het aanleren van onderscheidingen in de wereldbevolking. De 

betekenis van de classificaties is het laatste onderwerp van de analyse. 

3.2 Zelfbeeld 

Om te demonstreren welke strategieën kunnen leiden tot een positief zelf

beeld, analyseer ik in deze paragraaf enkele fragmenten over Nederland uit 

het leerboek van Bos. In de volgende paragraaf breid ik de analyse uit naar 

Europa. Dit leerboek omvat naast natuurkundige aardrijkskunde ook staat

kundige aardrijkskunde en behandelt zo, zij het heel beknopt, de totale stof 

voor de hbs. We stellen ons op de positie van een lezer, een leerling, die zijn/ 

haar boek opent en zich al lezend van het begin tot het einde de leerstof eigen 

maakt. Lezen we de diverse hoofdstukken in deze volgorde en als fragmenten 

uit een betoog, dan kunnen we goed het proces van zelfverbeelding volgen en 

de strategieën onder elkaar zetten. Door hier te spreken over strategieën lijkt 

het alsof ik daarmee doel op bewuste, manipulerende, discursieve kenmerken. 

Dat is niet zo. Ik heb de betekenis-effecten van de teksten op het oog. Ik kies 

voor de term strategie om tegemoet te komen aan de leesbaarheid. 

Zoals uit het citaat van Krecke bleek, is met het verschijnen van deze 

boeken het geografisch determinisme van de achttiende eeuw nog nauwelijks 

naar de achtergrond verdwenen. Deterministische denkbeelden komen ook 

bij Bos terug en tonen zich in stijl, opbouw en argumentaties. Bos spreekt 

echter niet zomaar over de invloed van de omgeving op de mens, maar speci

ficeert in het voorbericht welk aspect van menszijn hij onder de loep neemt, 

namelijk de mens en zijn ontwikkeling. Dat is het startpunt van de natuur

kundige aardrijkskunde. Toch wacht hij niet met de koppeling tussen mens 

en omgeving totdat dit onderdeel aan de orde komt. Hij verwerkt de alge

mene wetmatigheden van de natuurkundige aardrijkskunde al in het eerste 

gedeelte van zijn boek, de staatkundige aardrijkskunde, waarin vooral topo

grafie is opgenomen. Daarin onthult hij wat onder ontwikkeling moet 

worden verstaan en hoe de relatie tussen mens en omgeving eruit ziet. Die 

relatie blijkt niet zozeer verklarend als wel normerend te zijn. Beide thema's, 

ontwikkeling en determinisme, spelen een bijzondere rol in de identificatie

mogelijkheden van de lezers. Die mogelijkheden worden allereerst bepaald in 
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de hoofdstukken over Nederland, over Europa en over "anderen". We volgen 

de eigenschappen die de lezers zich mogen aanmeten en de procédés die 

worden toegepast om de positieve kwaliteit ervan te handhaven. 

Overeenkomstig het didactische principe om dichtbij huis te begin

nen, met de zogenaamde herkenbare wereld, start het boek van Bos met 

Nederland. Dan volgen de landen van Europa, daarna de andere werelddelen. 

De thematische structuur van de natuurkundige aardrijkskunde is bij Bos ook 

de basis van het staatkundige gedeelte. Na korte betogen over de ligging, 

omtrek en grootte, de bodem en het klimaat van Nederland, komt "de mens" 

ter sprake. Daarmee start de analyse. 

Allereerst wordt onder het kopje "Afstamming en taal" het ras geduid: 

Nederlanders zijn Germanen behorend tot het "Kaukasische" ras (10).4 Ras 

legt hier dus direct gewicht in de schaal en interfereert met nationaliteit. 

Nederlander-zijn betekent deel uitmaken van een raciale groepering. De leer

lingen weten dus al wat het ras van Nederlanders is, voordat zij aan het einde 

van het boek kennismaken met het totale raciale overzicht. Dat zij op die 

identiteit van Nederlander en dus ook van Caucasiër, worden aangesproken 

("ons land"), blijkt indirect uit het volgende fragment dat deel uitmaakt van 

een beschouwing van de diverse activiteiten in de landbouw. Dan blijkt na 

opsomming hiervan, hoe dwingend de natuurlijke omstandigheden van 

Nederland zijn. Die hebben een positieve uitwerking, dat wil zeggen op de 

mensen en hun economische ontwikkeling. Hier is dat de binnenlandse 

handel: 

De waterrijkdom van ons land, het bezit van breede riviermonden, de ligging tusschen 

andere mindere voor scheepvaart geschikte landen, de uitgestrekte overzeesche bezittingen, 

moesten in Nederland een levendigen handel doen ontstaan. Daarbij kwamen nog de menigte 

kanalen en \ verschil in voortbrengselen op het alluvium en het diluvium, die den binnen-

landschen handel in de band werkten. (11) [mijn nadruk] 

Enkele ideologische componenten van stijl zien we hier gedemonstreerd (zie 

ook Fowler 1985; Fowler e.a. 1979; Hodge & Kress 1988).' Lexicale keuzes, 

syntaxis, modaliteiten en de samenhang tussen de proposities bepalen hier 

een geografisch-deterministisch vertoog, waarin ondanks de abstracte toon

zetting een positie! zelfbeeld al vormt krijgt. 

In dit citaat leggen "moesten doen ontstaan" en "werkten in de hand" 

de onontkoombare relatie tussen omgeving en menselijk handelen vast, 

hoewel de handelingen zelf niet geduid worden. Deze stijl veroorzaakt een 

specifiek mensbeeld. Feitelijk zijn mensen geen actoren. Mensen voeren geen 

handelingen uit, geven geen visie. Zij blijven op de achtergrond en zijn onder-
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geschikt aan de wetten van het geogtafisch detetminisme. Die wetten hebben 

de regie in handen. Mensen, hun beslissingen, verlangens en geschiedenis, 

zijn volledig in de greep van de gegeven omgeving. Die omstandigheden zijn 

dwingend, maar worden in posirieve benamingen en adjectieven neergezet 

(waterrijkdom, bezit, uitgestrekte bezittingen), evenals het gevolg daarvan, de 

levendige handel. Die stralen af op de eigenaars. De geografie biedt hier dus 

niet alleen verklaringen van huidige omstandigheden, maar evalueert die ook. 

Opvallend is vervolgens dat alle vier de factoren uit de eerste zin als 

natuurlijke eigendommen worden voorgesreld. Allereerst is daar de waterrijk

dom, dan zijn er de brede riviermonden, vervolgens de ligging tussen andere 

minder voor scheepvaart geschikte landen en tenslotte de uitgestrekte over

zeese bezittingen. De eerste twee factoren zijn als bezittingen aangeduid (van 

ons land, het bezit van). De aard van deze bezittingen lijkt niet anders dan die 

van het laatste bezit, dat van de overzeese gebieden. Ook dit bezit is als van 

nature gegeven. De geschiedenis daarachter en de daarmee verbonden mense

lijke handelingen worden in dir geval overgeslagen. Het proces van imperia

lisme en kolonialisme is dus samengenomen in een substantief: bezit. Maar 

ook de kanalen, die in de tweede zin worden genoemd, ontberen menselijk 

handelen. Ook zij lijken oorspronkelijk. Eerder werd de aanleg van kanalen 

als volgr verklaard: 

De vermeerderde afvoer van turf heeft vooral in Drente de tiitbreiding van het kanalennet 

ook in de hoogere streken in de bandgewerkt.{S) [mijn nadruk] 

Oorzaak of aanleiding en het gevolg kennen hier geen tussenkomst, tenzij we 

"in de hand werken" letterlijk opvatten. De handelingsruimte is zeer beperkt. 

In het vootlaatste citaat zijn indirect alleen de lezers en de (lees: abstracte) 

spreker betrokken. We kunnen stellen dat elke tekst een ik/jij verhouding 

uitdraagt.6 Maar de bettekking tussen beide kan sterker of minder sterk 

worden uitgedtukt door het gebruik van voornaamwoorden. De aanwezig

heid van lezers is hier vastgelegd met het bezittelijk voornaamwoord "ons", bij 

land. De positieve beelden van Nederland mogen de lezers zich toe-eigenen, 

als een bezit, zodra zij zich op het standpunt stellen van het sprekend subject. 

Zij kunnen op dit bezit vooralsnog trots zijn. Veel persoonlijker wordt de 

benadering niet. Elders komt dit voornaamwoord ook voor, als "onze bodem" 

(5), "bij ons" (9) of "ons klimaat" (10), en heeft ook daar een toe-eigenend 

effect. 

De lezers hebben verder houvast aan "men", hoewel dit voornaam

woord afstandelijket is. De betrokkenheid is misschien groter als in de tekst 

"wij" wordt gebruikt. Als handelende, beschouwende actoren zijn mensen 
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echter zo goed als afwezig. Die afwezigheid past bij een determistische visie. 

Er zijn wel passages aan te wijzen waarin mensen handelingen uitvoeren, 

maar hun "lijfelijke" aanwezigheid blijft minimaal: 

Was deze ondiepe zee [de Waddenzee] vroeger land, op vele plaatsen heeft de mensch van de 

aanslibbing der zee gebruik gemaakt om vruchtbare stukken lands in te polderen. (4); 

Heeft de mensch de groote rivieren op vele plaatsen vergraven en tot kanalen gemaakt, niet 

minder is dat gebeurd met de kleine rivieren. (8) 

"De mens" treedt hier op als handelend subject en weet de toestand van 

"gebrek" (in de eerste proposities) te verhelpen (de tweede proposities). De 

opvoering van een handelende entiteit houdt de mogelijkheid van een keuze 

nog open; de omgeving lijkt minder dwingend. "De mens" is hier echter wel 

abstract en onpersoonlijk, met weinig mogelijkheden tot identificatie. De 

menselijke tussenkomst heeft in ieder geval een positief effect gehad en voor 

de leerlingen is het niet zo moeilijk zich deze mens voor te stellen als een 

Nederlander. Maar de opvoering van "de mens" heeft hier ook een ander 

effect en kan verwijzen naar een wezenskenmerk: het is eigen aan de mens als 

soort om de omgeving op die manier te benutten. Aan die eis hebben de 

Nederlanders weten te voldoen. 

Van deze tekstuele procédés zien we er diverse terug in de paragraaf "'t Neder

landse volk", waarvan ik een groot deel in detail analyseer. De optimistische 

toon wordt hierin voortgezet. Verder komt nu ook de identiteit van Neder

landers in beeld, maar blijven de persoonlijke voornaamwoorden "wij" en 

"ons" weg. We zien hoe argumentaties, metaforen en lexicale keuzes meewer

ken aan een onbesproken verbeelding van Nederlanders, zij het voor een 

gespecificeerd deel van hen. Het onderstaande fragment beslaat meer dan de 

helft van de paragraaf. Ten behoeve van het overzicht heb ik de afzonderlijke 

zinnen in het citaat genummerd en elke achtereenvolgende zin op een nieuwe 

regel geplaatst: 

[1] De Nederlander heeft zijn eigen land moeten scheppen; een moerassig, met wouden 

bedekt, voortdurend door zout- en zoetwater bedreigd hoekje der aarde is door hem 

bewoonbaar gemaakt niet alleen, maar veranderd in een welvarend land, dat tot ver over 

zijne grenzen zijne macht heeft uitgebreid over eene oppervlakte, die wel 50maal de 

oppervlakte van den eigen bodem beslaat. 

[2] De strijd, dien de Nederlandet tegen de elementen en ook tegen menschenmacht had te 

strijden, heeft hem werkzaamheid, ernst, godsdienstzin, moed, volharding, liefde voor 

de vrijheid, geduld, kalmte en zin voor 't practische geschonken. 
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[3] Maar alle deugd kan ondeugd worden bij overdrijving; de kalmte ontaardt soms in 

phlegma, de zin voor 't practische helt wel eens over tot het prozaïsche. 

[4] 't Onvriendelijke klimaat heeft den Nederlander huiselijk gemaakt. 

(5] De in 't buitenland algemeen bekende zindelijkheid heeft hij zonder twijfel te danken 

aan den overvloed van slijk en water, die tot voortdurend schrobben, schuren en 

wasschen drongen. 

[6] Misschien heeft de vochtige koude meegewerkt om den smaak voor sterke dranken te 

ontwikkelen. 

[7] Ofschoon de lagere klassen vrij ruw zijn. moet toch worden erkend, dat Nederland 

behoort tot de meest ontwikkelde landen der aarde. (13) 

In deze paragraaf is de mens niet meer abstract, wel anoniem. "Hij" blijft 

evenwel op afstand. Het gaat om "de" Nederlander, als een unieke persoon

lijkheid; het bepaalde lidwoord "de" suggereert dat we kennis maken met 

"zijn" wezen. Dat Nederlanders hun eigen land veranderden, was dan wel 

noodgedwongen, hun daden dwingen respect af. Wouden zijn hier, net als de 

moerassige gronden, bewoonbaar gemaakt. Die wouden kunnen we ook als 

metafoor opvatten van onderontwikkeling of wildheid, de tegenhanger van 

beschaving (Corbey 1989: Nederveen Pieterse 1990:31). Aan deze staat van 

wildheid hebben de Nederlanders zich ontworsteld. De volgende stap is nog 

bewonderingswaardiger: Nederland is uit het bedreigde hoekje der aarde 

getreden en heeft als welvarend land zijn macht uitgebreid. Uit de formule

ring van deze feiten spreekt enthousiasme: de macht is uitgebreid tot "ver over 

zijne grenzen", over een oppervlakte "wel" vijftig maal zo groot als Nederland. 

Bewoonbaarheid, welvaart en machtsuitbreiding, drie fasen uit de Neder

landse historie, worden direct verbonden met oorspronkelijk toch wel treu

rige eigenschappen van het land. Die vroegen om handelen. We zien hier een 

vergelijkbaar mechanisme in werking treden als hiervoor: de betekenis van 

deze fasen wordt van gelijke orde, doordat ze in één adem zijn genoemd. Ook 

de fase van gebiedsuitbreiding lijkt voort te komen uit omstandigheden die 

vroegen om ingrijpen. Het is althans voor te stellen dat de lezers die verbin

ding zullen leggen, nu de tekst daarvoor geen andere achtergrond vermeldt, 

een effect dat we zouden kunnen vergelijken met het zogenaamde halo-effect, 

een begrip uit de sociale psychologie. De gebiedsuitbreiding is van een heel 

andere orde, omdat die een keerzijde kende: de machtsuitbreiding van Neder

land betekende voor de mensen in de bezette gebieden verlies van mensen en 

cultuur en een ondergeschikte status. Deze eenzijdige voorstelling van kolo

nialisme heeft betekenis in constructies van een superioriteitsvertoog. 

Omissie van kanttekeningen, van visies van overheersten, of verdraaiing van 

feiten dragen bij aan "face-keeping" en houden "eigen" lezers positieve voor-
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stellingen voor waaraan zij zich kunnen spiegelen. In deze passage biedt de 

gelijkschakeling die mogelijkheid. Ook de koloniale Nederlandse geschiede

nis is geheel gedicteerd door de oorspronkelijk geografische omstandigheden 

en is op die grond volkomen gerechtvaardigd. Een ethische vraag is over

bodig. 

In zin [2] wordt het proces van verandering gedefinieerd in de typisch 

Darwiniaanse metafoor van strijd: organismen dienen een strijd te voeren 

tegen andere soorten. Zij zijn daaraan overgeleverd. Die strijd leidt tot onder

gang of verbetering. De noodzaak tot die strijd is hier letterlijk verwoord als 

een strijd die de Nederlander "had" te strijden. Er wordt geen verschil tot 

uitdrukking gebracht tussen de positie van de antagonisten in de strijd, de 

"elementen" en de "mensenmacht". Beide zijn abstract. De strijd en de gevol

gen ervan zijn eveneens van dezelfde orde. Met twee zinnen wordt de basis 

van het kolonisatie-vertoog vastgelegd. In dat vettoog zijn mensen eigenlijk 

afwezig. De actoren gedragen zich als marionetten, bediend door natuur

krachten. Het object van de strijd is slechts een mensenmacht, een term die 

enerzijds het succes van de strijd en anderzijds het rechtvaardige karakter 

ervan nog eens lijkt te onderstrepen. Er moest een macht bevochten worden, 

zoals ook het water. In het begrip "mensenmacht" valt de focus op macht, de 

mensen als subjecten zijn bijvoegsel. Die macht nu is de aanleiding tot de 

strijd. "Mensenmacht" is met andere woorden in staat de protagonisten en 

antagonisten van plaats te laten vetwisselen, wat als retorisch effect heeft dat 

de actie (kolonisatie) niet op eigen initiatief werd uitgevoerd, maar als 

reactie. Daarin ligt de legitimatie. In de tekst blijft de aandacht op "de Neder

lander" gericht. En in overeenstemming met het Darwiniaans vertoog over 

strijd, verbetering versus uitroeiing, volgt een opsomming van een negental 

deugden als de verdiensten van de strijd. Die mogen de lezers zich toeëigenen. 

Na de euforie neemt de schrijver in zin [3] wat gas terug. Hij waar

schuwt voor de ondeugden die door overdrijving kunnen ontstaan. Toch 

hoeft niemand zich hier echt aangesproken te voelen. De kanttekening is 

slechts een algemene en onpersoonlijke stelling. Daarna pakt de tekst in [4], 

[5] en [6] de draad weer op en volgen nog drie relaties tussen omgeving en 

gedrag. Deze zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien als we hierboven 

hebben gezien: negatieve omstandigheden worden omgezet in positieve en 

ook hier dulden de absolute bewoordingen geen tegenspraak: het onvriende

lijk klimaat leidt tot huiselijkheid, op de overvloed van slijk en water volgt 

zindelijkheid. De personificatie van "onvriendelijk klimaat" past geheel bij de 

positivistische stijl van het natuur-vertoog: een menselijke ervaring wordt 

geprojecteerd. 
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De derde eigenschap in [6] is in dit verband vreemd.8 Het is bijna 

ondenkbaar dat de smaak voor sterke drank als een positieve eigenschap moet 

worden geïnterpreteerd. Zowel "smaak" als "ontwikkelen" hebben een posi

tieve connotatie. Het is een eufemistische beschrijving van een neiging tot 

alcoholisme. Door het eufemisme blijft de analogie met de voorafgaande twee 

eigenschappen gehandhaafd. Er onrstaat pas een tegenstelling als de lezer 

bereid is door de beeldspraak heen, de smaak voor sterke drank als een 

negatieve kwalificatie van Nederlanders te zien. Vooralsnog is de tekst hier 

vergoelijkend, niet alleen door de lexicale keuze, maar ook door de bereidheid 

de mogelijkheid van externe verklaringen open te houden. Omstandigheden, 

niet een "persoonlijk" tekort, zijn verantwoordelijk. Gezichtsverlies wordt 

niet geleden. 

De laatste zin is te lezen als de conclusie: de relatie die Nederlanders 

zijn aangegaan met hun omgeving resulteerde in ontwikkeling. In eerdere 

paragrafen werd al duidelijk dat ontwikkeling met name betrekking had op 

handel en beheersing van natuurlijke omstandigheden. Nu zijn daar persoon

lijke eigenschappen aan toegevoegd, voorgesteld als kenmerken van de natio

nale identiteit. Maar de wetmatige relatie tussen omgeving en status verdient 

een beperking. Uitgesloten zijn de zogenoemde lagere klassen. Voor de 

geschetste relatie zijn zij niet ontvankelijk. Met deze laatste zin wordt op de 

valreep - en in een bijzin - vastgesteld wie zich eigenlijk met "De Nederlan

der" kunnen identificeren. Duidelijk was al dat op vrouwen geen appèl wordt 

gedaan, tenminste als zij de mannelijke persoonlijke voornaamwoorden naar 

de letter interpreteren. Nu wordt daar een klasse aan toegevoegd: het wezen 

van de Nederlander is derhalve een man, uit de midden- of hogere klasse. 

De uitgangspositie van de lezers is vastgesteld naar ras, nationaliteit, klasse en 

sekse. De andere paragrafen verzorgen de aanvullingen. 

Vanaf de elfde eeuw is land veroverd op de zee, eerst aan de kust, daarna meer 

in het binnenland. Nederland is vervolgens blijven veranderen, ook in de 

negentiende eeuw. Daarvan beschrijft het schoolboek enkele aspecten. Elke 

zin die ik hierboven heb geciteerd, weerspiegelt zelf, vaak ook synractisch, een 

facet van die ontwikkeling: de verhouding tussen subject en predikaat is die 

van een gegeven situatie naar een (positieve) verandering. Maken, scheppen, 

strijden en ontwikkelen zijn veel voorkomende werkwoorden die dit beeld 

van voortgaande gunstige verandering ondersteunen. Uit de formuleringen 

spreekt optimisme en modale keuzes versterken de suggestie dat Nederlanders 

precies dat deden waar de omgeving om vroeg. Hun handelingen zijn positief. 

Mogelijke discutabele onderwerpen of acties worden ontdaan van een subjec

tieve dimensie doordat ze in analogie met neutrale thema's worden gepresen-
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teerd. De roepassing van "tijd" is tenslotte opvallend: uit de beschouwing van 

de ontwikkeling van Nederland spreekt de suggestie dat er sprake is geweest 

van een permanente lineaire ontwikkeling, terwijl "vroeger" niet begrensd 

wordt. Die voorstelling van de geschiedenis kunnen de lezers zich eigen 

maken, als behorend tot hun eigen verleden. De identificatiemogelijkheden 

voor Nederlandse, blanke, leerlingen zijn veelbelovend. Nu volgt een verrui

ming van die mogelijkheden in de beschrijving van Europa. 

3.3 Europa, werelddeel niet een missie 

Het ontwikkelingsparadigma wordt bij Bos in het hoofdstuk over Europa 

nader uiteengezet. Volgen we de beschrijving van de bevolking in Europa dan 

komen we dezelfde thema's regen als in de beschrijving van Nederland. Aller

eerst worden het ras en de te onderscheiden families bepaald, dan volgen 

middelen van bestaan of ontwikkeling: 

Bijna de gehecle bevolking van Europa heeft vaste woonplaatsen, waarmede gepaard kan 

gaan een rustig uitoefenen van landbouw, veeteelt, handel, nijverheid en mijnwezen en eene 

geregelde en vruchtbare beoefening van kunsten en wetenschappen. Europa is dan ook een 

ontwikkeld werelddeel, dat de beschaving niet alleen in eigen boezem, maar ook in andere 

werelddeelen zoekt aan te kweeken. (Bos 1876:32) 

Tussen de twee zinnen in dit fragment bestaat een causaal verband. De 

middelen van besraan, opgesomd in de eerste zin, blijken de argumenten of 

eigenlijk de voorwaarden te zijn voor de stelling in de tweede zin, dat Europa 

("dan ook") een ontwikkeld werelddeel is. De eerste voorwaarde voor ontwik

keling is een vaste woonplaats. Vast, rustig, geregeld en vruchtbaar zijn de 

adjectieven die de daarop volgende kwaliteiten begeleiden. Na mijnwezen 

wordt de opsomming even onderbroken, met nogmaals het voegwoord "en", 

alsof wordt aangegeven dat de volgende kwaliteit van iets andere orde is en er 

echt boven staat. Een geregelde en vruchtbare beoefening van kunst en weten

schap sluit dus de rij. Zijn de eerste eigenschappen voorwaardenscheppend en 

horen ze als zodanig bij elkaar? Daar lijkt het wel op. Waarschijnlijk 

herschrijft Bos hier de stadia van vooruitgang die algemeen aangehangen 

worden. Kunst en wetenschap staan aan top. Alle stadia zijn in Europa aan te 

wijzen. Dit is het Europa, het grondgebied van de lezers. Deze opbouw sraat 

bijvoorbeeld ook in het iets oudere schoolboek van Pütz.9 De kunst en weten

schap zijn het hoogste goed dat een beschaving kan bereiken, het zijn de 

iconen van beschaving;. Dit idee komt niet alleen in de schoolboeken tot 
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uiting, maar is wijder verspreid en ouder.10 Beschaving wordt in de tweede 

helft van de achttiende eeuw aan Europa gekoppeld en wordt hier zelfs een 

synoniem van (Den Boer 1997:83-93)." In de negentiende eeuw hoort 

beschaving in het algemeen bij Europa. 

In het citaat over Nederland zagen we ook een koppeling tussen 

natuur, ontwikkeling en kolonialisme. Daar heette het dat Nederland een 

welvarend land was dat zijn macht had uitgebreid. In het laatste citaat is geko

zen voor eenzelfde verbinding;, in iets andere bewoordingen. Ontwikkeling 

wordt nu gelijkgeschakeld met beschaving. Na de voorwaarde en definitie van 

ontwikkeling komt het gevolg aan de orde: kolonialisme. Maar kolonialisme 

als begrip of concept komt niet of zelden voor. Er is gekozen voor andere 

termen, die niet duiden op een machtsuitbreiding. De betrekking tot andere 

werelddelen moet begrepen worden als een missie om elders beschaving aan te 

kweken. "Kweken" wijst op een actief en eenzijdig streven. Dit streven is niet 

helemaal ingegeven door omgeving en ontwikkelingsstatus. Met "zoeken" is 

toch een keuze gemaakt, een nobele keuze. Daarmee is de positie van Europa 

ten opzichte van andere werelddelen vastgesteld: Europa doet een hand

reiking en handelt als ware het een missie. Die rol bevestigt de eigen ontwik

kelingstatus en superioriteit. Het proces is in beweging ("zoekt"), het resultaat 

is nog niet bekend. Deze "vertekening" of verwerking van imperialisme sluit 

elke kritiek op voorhand uit en zal eerder toegejuicht worden. 

Vergelijken we deze passage met die in de andere boeken, dan zien we 

een vergelijkbare beschrijving van de verhouding van Europa tot andere 

werelddelen. Zo legt ook Schuiling expliciet een verband tussen ontwikkeling 

en kolonialisme. In het deel over Europa kent hij op grond van natuurlijke 

omstandigheden een superieure positie aan Europa toe. Die positie definieert 

de verhouding tot de rest van de wereld, wat aan het einde van dit deel als een 

conclusie is opgenomen: 

Europa is de hoofdzetel der beschavingen oefent daardoor op de overige werelddeelen een 

grooten invloed uit. Het heeft dit vooral te danken aan de gunstige natuurlijke omstandighe

den, welke we even wat nader moeten bezien. (Schuiling 1896 deel 2:148) 

Voor ook wij deze natuurlijke omstandigheden nader bekijken, wil ik even 

stilstaan bij de beeldspraak "hoofdzetel det beschaving" en deze relateren aan 

de frappante beeldspraak uit het vorige fragment "zoekt beschaving niet 

alleen in eigen boezem aan te kweken". Europa als hoofdzetel der beschaving 

verwijst naar een troon, waarop "beschaving" zetelt en neerkijkt over "ande

ren", terwijl in de tweede beeldspraak "boezem" het beeld oproept van een 

moeder en voedster. Beide geven aan Europa een menselijke voorstelling. 
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Samen lijken ze fragmenten te vertegenwoordigen uit een oudere iconografie 

van Europa (Den Boer 1997:68-82). Uit de zestiende eeuw zijn allegorische 

afbeeldingen bekend van continenten, met vaste attributen en zinnebeelden. 

Europa wordt daarbij veelvuldig verbeeld als vrouw, als koningin met kroon en 

scepter. Soms is haar gedaante geprojecteerd op de wereldkaart, maar de bete

kenis ervan is helder: zij staat voor het Europa dat zijn heerschappij over de 

wereld zal uitbreiden. Bovenstaande citaten, die de positie van Europa uiteen

zetten, lijken in combinatie, metonymisch naar die beelden te verwijzen. 
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Bron: Sebastian Münster, 

Cosmographia Universaiis ( 1 58S) 

[Den Boer 1997;75] 

We vervolgen de tekst bij Schuiling over Europa. Na de plaatsing van Europa 

tegenover de rest van de wereld wordt puntsgewijs een overzicht gegeven van 

de kwaliteiten die Europa dankzij de natuurlijke omstandigheden heeft-

ontwikkeld. "De mens" is de spil van de omgeving die "hem" ten dienste moet 
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staan. Bodem en klimaat maakten landbouw mogelijk. Dankzij de landbouw 

hebben bijna alle Europeanen een vaste woonplaats en normaal gesproken 

wonen ze in "goed geordende staten". Deze kwaliteit ontbrak in Bos, maar 

verder worden hier dezelfde verworvenheden opgesomd, waaraan een verge

lijkbaar natuurlijk proces ten grondslag ligt: "Door de groote dichtheid der 

bevolking ontstond op natuurlijke wijze verdeeling van arbeid, en zoo 

ontwikkelden zich naast den landbouw mijnbouw, industrie en handel" 

(Schuiling 1896:149). De aanwezigheid van grondstoffen maakt fabrieksin

dustrie en wereldhandel mogelijk. Handel ontstaat uit een goede kustontwik-

keling en binnenlands verkeer. Handel en industrie zijn op hun beurt weer 

voor een groot deel te danken aan koloniën. Kunst en wetenschap ontstonden 

door "de arbeid voor de materiële welvaart" en die gingen "van de Middel-

landsche Zee noordwaarts en vestigden zich vooral onder de Germanen" 

(150). Dan eindigt het boek - en dit einde is vergelijkbaar met dat bij Bos als 

hij de ontwikkeling van Nederland uiteenzet - met deze slotzin: "Thans zijn 

de Europeanen en de kolonisten uit Europa de leermeesters der aarde gewor

den" (Schuiling 1896:150). Met die identiteit is de positie van de andere 

werelddelen bepaald. Daar, buiten Europa, bevinden zich de leerlingen. 

Europa is de meester. Met dat beeld in gedachten zullen de lezers het nieuwe 

deel openen en kennisnemen van de andere werelddelen. De positie van 

Europa als leermeester is gerechtvaardigd door het voorafgaand historische 

proces, in gang gezet door de natuur. Zoals we nog meermalen zullen zien, 

heelt die paternalistische positie belangrijke consequenties voor de beschrij

ving van gebiedsdelen buiten Europa. De superieure positie van Europa is 

onmiskenbaar. 

Voordat ik uit Bos enkele passages over Europa in relatie tot andere gebieds

delen analyseer, moet opgemerkt dat het beeld van Europa iets genuanceerder 

is. Op de positieve beschrijving van Europeanen valt toch wel wat af te dingen 

wat blijkt uit de karakterschetsen van de onderscheiden volkeren. Duitsers 

worden zeer positief gekarakteriseerd, maar Ieren, Spanjaarden en Italianen 

bijvoorbeeld komen er niet al te best vanaf. Ieren zouden een geringe volks

ontwikkeling hebben, Spanjaarden zijn in eigen ogen altijd edelman en Italia

nen munten niet uit door werkzaamheid (77,81,84). Landen in 

Noordwest-Europa echter worden in het algemeen zeer gewaardeerd. Boven

dien moet een enkele maal de roem van Europa gedeeld worden met andere 

gebiedsdelen, bijvoorbeeld bij de ontwikkelingvan het toenmalige Insulinde: 

Ofschoon hec onder deze volken, vooral op Java, niet geheel aan voorbeelden van hoogere 

ontwikkeling en zucht naar kennis ontbreekt, moet toch worden erkend, dat de Maleische 
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stam de meeste elementen van beschaving van Hindoes, Arabieren en Europeanen heeft 

ontvangen. (Bos 1876:104) 

Hindoes en Arabieren vervullen dezelfde rol als Europeanen.12 Het woord 

"stam" overigens, dat tegenwoordig ook de connotatie heeft van primitiviteit, 

wordt bij Bos niet exclusief gebruikt voor volkeren buiten Europa. "Stam" 

verwijst ook naar Europese volkeren en ook het woord "opperhoofd", dat we 

tot eenzelfde semantisch veld of eenzelfde vertoog kunnen rekenen, komt 

binnen de context van Europa voor (zie Bos 1876:48). 

Toch, deze uitzonderingen daargelaten, zijn inboorlingen barbaars en 

wild, termen die tot nu toe exclusief betrekking hebben op gebieden buiten 

Europa en die vormen een absoluut contrast met dit centrum. De status van 

barbaarsheid of wildheid is de status van tekort en verleden tijd, die opgehe

ven kan worden, alweer door Europese invloed: 

De inboorlingen waren vroeger barbaarsch en wild; maar de pogingen van koning Kameha-

meha (1789-1819) en zijne opvolgers, om Europeesche gewoonten in te voeren, zijn met 

gunstigen uitslag bekroond geworden. Tegenwoordig wordt de Christelijke godsdienst alge

meen beleden. (Bos 1876:135) 

Eigenlijk zou de relatie tussen deze twee zinnen met een dubbele punt moeten 

worden aangeduid en waarschijnlijk zullen de lezers die verbinding maken: 

mensen zijn geneigd logische, oorzakelijke verbanden te leggen tussen twee 

opeenvolgende waarnemingen. Het beleiden van de christelijke godsdienst is 

het gevolg van de Europese invloed, en het bewijs dat barbaarsheid en wild

heid tot de verleden tijd behoren. Christendom en Europese gewoonten zijn 

de tegenhangers van wildheid en barbaarsheid. De Europese identiteit berust 

vaak op christendom en beschaving.1'1 Ook in discussies over kerstening van 

de koloniën in de west, zoals Oostindie nog recent heeft beschreven, blijkt 

hoe sterk christendom en beschaving als eenheid werd verbeeld (Oostindie 

1998). 

Het is duidelijk: de relatie van Europa tot andere werelddelen is de 

relatie van brenger of begunstiger tot ontvanger of begunstigde. Het contrast 

is groot. Dit absolute beeld dringt zich ongehinderd aan de lezers op. De tekst 

sluit elke mogelijkheid tot kritische reflectie uit. Op de eerste plaats voorziet 

het deterministische en lineaire vertoog hierin. Kolonialisme kan worden 

voorgesteld als een verschijnsel dat onafwendbaar en logisch volgt op een 

stadium van ontwikkeling, als een laatste fase in de evolutie. Menselijke 

tussenkomst, en dus ook enige politieke verantwoordelijkheid, spelen nauwe

lijks een rol. Negatieve evaluaties blijft de tekst voor door ethisch bezwarende 
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situaties en handelingen in positieve termen of eufemismen te verwootden of 

door deze in analogie te plaatsen met kenmerken of handelingen die geen 

bezwaren kennen, als een logische, volgende en voorlopig laatste fase. Op de 

tweede plaats is kritische reflectie uitgesloten doordat een typisch economisch 

en imperialistisch streven als ideologie onherkenbaar is gemaakt, nu dit stre

ven als universeel, c.q. als natuurlijk of menselijk wordt voorgesteld. Dit 

ideaal overstemt elke bezwarend geluid en dit gaat ver. Zo wordt slavernij een 

economische noodzaak, de afschaffing is daarom zelfs ongewenst: 

Aan den tabak hoofdzakelijk hebben deze [de Verenigde Staten] hunne Engelsche bevolking 

te danken. De suikerriet-plantages droegen niet weinig tot bevotdering van den slavenhandel 

bij. Waar de Negers nu vrij zijn, is de opbrengst van suiker sterk afgenomen, en om in het 

gebrek aan arbeiders te voorzien, is men Chineesche en Indische koeli's gaan invoeren. (Bos 

1876:176) 

De relatie tussen tabak en de groei van de Engelse bevolking wordt in even 

positieve bewoordingen aangeduid als de relatie tussen suikerrietplantages en 

de groei van de slavenhandel. De twee zinnen hebben een vergelijkbare paral

lelle structuur: zoals de tabak leidde tot de aanwas van de Engelse bevolking, 

zo leidden suikerrietplantages tot de slavenhandel. De resultaten lijken van 

gelijke orde. De "verhalen" achtet de tabak en achter de suikerrietplantages 

komen echter niet naar voren. Bezien we de eerste propositie in de daarop 

volgende zin, dan kunnen we daaruit slechts concluderen dat de afschaffing 

van slavernij allerminst positief was. De economische betekenis staat centraal 

en ook voor de afschaffing van de slavernij is een oplossing gevonden door het 

te werk stellen van Chinese en Indische arbeiders. Zij worden "ingevoerd", als 

ging het om handelswaar. Wie hiervoor verantwoordelijk waren, is door het 

gebruik van "men" vaag gehouden. 

Deze coulante houding ten aanzien van slavernij zagen we niet zo ruim 

vertegenwoordigd onder wetenschappers die ik in het vorige hoofdstuk ter 

sprake bracht, hoewel hun bezwaren zich toch wel met name richtten op de 

slavenhandel. In Nederland overigens zou afschaffing van slavernij toentertijd 

helemaal geen wezenlijk punt van discussie zijn. Volgens Oostindie (1998) 

hield men zich hier gewoon niet zo nadrukkelijk mee bezig. Daarmee lijkt de 

opmerking van Bos in overeenstemming. Diverse stilistische procédés (lexi

cale keuzes, "verzwegen" argumentaties, agens deletie), we zagen het hiervoor 

steeds, bieden leerlingen geen enkele gelegenheid om een kanttekening te 

plaatsen bij de overheersend optimistische, economische visie. Deze strate

gieën leiden tot wat Brantlinger, in navolging van Barthes, aanduidt als een 

"depoliticized speech": "discourse which treats its subject as universally accep-
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ted, scientifically established, and therefore no longer open to criticism by 

political or theoretical opposition" (Brantlinger 1986:187). Dat geldt voor de 

hierboven geciteerde passages waarin mogelijk bezwarende handelingen en 

politieke keuzes zodanig worden beschreven, of eigenlijk worden weggeschre

ven door toepassing van speciale stijlmiddelen, dat een alternatieve visie 

hierop eigenlijk onmogelijk wordt. De voorstelling van Nederland, van 

Europa en van de Europese expansiepolitiek is daardoor heel opportunistisch. 

Gesuggereerd wordt dat contact met Europa een verbetering betekent. Een 

term als kolonialisme valt hier ook niet, wat sterk doet denken aan een van de 

conclusies die Maingeneau trok naar aanleiding van analyses van diverse 

Franse schoolboeken van rond de eeuwwisseling: er bestond geen koloniaal 

vertoog, dat vertoog was hooguit verpakt (Maingeneau 1979). Commentaar 

is dus uitgesloten. Ik kom daar straks nog op terug. 

In de citaten hierboven is de ontmoeting van Europa met een ander 

werelddeel nog tamelijk concreet. Als lezer weten we dat Europeanen naar 

andere werelddelen trokken en daar hun invloed trachtten uit te oefenen. 

Steeds is in de schoolboeken een Europees perspectief in de voorstelling van 

andere werelddelen aanwezig. Uiteindelijk is elke beschrijving van een ander 

werelddeel een beschrijving van een contact met (een gepersonifieerd) 

Europa. Het is bijna onmogelijk om als lezer buiten dit perspectief de wereld 

waar te nemen. Onwikkeling en een imperialistisch streven bieden de agen

dapunten. Met het oog op die belangen bekijken de leerlingen de wereld. Dat 

zien we bijvoorbeeld in onderstaande beschrijving van Australië. Het thema 

van dit fragment is de leefbaarheid van het binnenland. 

Het binnenland bestaat grootendeels uit laagvlakten, die tot de vreeselijkste woestijnen 

behooren, welke men op aarde kent. De bodem bevat veel zout en is dikwijls bedekt met 

dichtestruiken. Bronnen ontbreken geheel. [...] Voor landbouw zijn de meeste streken geheel 

ongeschikt: hoogstens langs de rivieren kan veeteelt worden uitgeoefend. Zelts de inboorlin

gen, die op zeer lagen trap staan en zich met weinig vergenoegen, kunnen op verscheiden 

plaatsen in deze vlakten niet leven. Daarbij komt nog, dat de rivieren, die van de randge-

bergten afkomen en door de laagvlakte stroomen, /eer onvolkomen ontwikkeld zijn. (Bos 

1876:132) 

De leefbaarheid van het binnenland wordt bepaald na afweging van ver

schillende factoren. Allereerst wordt de oorspronkelijke staat van het land 

beschreven. Daartoe behoren de "vreselijkste woestijnen". Een vergelijkbare 

stijlfiguur zagen we eerder bij "een onvriendelijk klimaat", het Nederlandse 

klimaat. Weinigen zullen deze karakterisering tegenspreken, maar de beeld

spraak op zich is interessant, omdat ook die het mogelijk maakt de subjectivi-
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teit minimaal te houden. De subjectieve ervaring van klimaat en woestijn is 

verplaatst, geprojecteerd op het object van de ervaring en daarvan een defini

tieve eigenschap geworden. 

Na de beschrijving van de laagvlakten komt de mogelijkheid van land

bouw aan de orde, dan de relatie van de "inboorlingen" tot de omgeving en 

tenslotte de staat van de rivieren. In de eerste proposities echter, die de kwali

teit van het land beschrijven, ligt het verlangen om te ontginnen eigenlijk al 

besloten. De karakterisering van het land, de keuze van de aandachtsgebie

den, loopt hierop vooruit. Duidelijk is dat de hoedanigheid pessimistisch 

stemt. Toch weet de goede lezer al dat het erom gaat te bepalen in hoeverre 

Australië, aangeduid als Nieuw-Holland, geschikt is voor landbouw (De 

aanduiding "Nieuw-Holland", als uitbreiding van Holland, lijkt dit 

toekomstperspectief te steunen). Gaan we een klein stukje terug in de tekst, 

dan zien we dat het binnenland van Nieuw-Holland als zodanig betekenis 

heeft en zal krijgen: 

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

ondernomen zijn of nog worden om nieuwe weidelanden te vinden of met een zuiver weten

schappelijk doel, gaan metgroote moeilijkheden gepaard. (131) 

Zo luidt de introductie. Die geeft het leeskader aan. De beschouwing van 

Australië is dus wel degelijk toekomstgericht. Dat zien we direct daarop al in 

de beschrijving van de hoogvlakten en in de mededeling dat de rivierdalen in 

de gebergten meestal vruchtbaar zijn. Deze alinea sluit af met een inschatting 

van de landbouwmogelijkheden: "Het bouwland is in N.-Holland ongeveer 

verspreid als de oazen in eene woestijn; bijna nergens vindt men groote uitge-

strektheden, die voor den landbouw geschikt zijn" (132). Als direct daarna 

het binnenland wordr beschreven, weten de leerlingen dus al dat het erom 

gaat vast te stellen in hoeverre daar landbouw mogelijk zal zijn. De beschrij

ving van het binnenland stemt dan weinig hoopvol: alleen veeteelt is 

eventueel mogelijk langs de rivieren. 

De beschrijving van de inwoners van Australië - zij worden maar heel 

even genoemd - illustreert niet alleen de erbarmelijke omstandigheden, ze 

representeert ook de relatie met Europeanen. Die betekenissen ontstaan niet 

zozeer in de beschrijving zelf, maar meer nog door de plaatsing en door 

contrastwerking. De "inboorlingen" staan temidden van de beschrijving van 

de geografische omstandigheden. Zij zijn object, geen subject van beschrij

ving. De tekst over Australië kan gelezen worden als een verwerking van de 

ontmoeting van Europa, als imperialistisch subject en het "lege land", een 

terra nullius. De rol van focalisatie in relatie tot macht komt in een later 
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hoofdstuk aan de orde. Wel kunnen we hier vaststellen dat dit perspectief een 

scheiding veroorzaakt tussen het subject van waarneming en "inboorlingen" 

als object. Het gebruik van "Zelfs" impliceert de aanwezigheid van een ander, 

machtiger subject, iemand van buiten Australië, een Europees subject. Is deze 

ongelijkheid impliciet in de tekst te lezen, deze wordt vervolgens expliciet 

gemotiveerd met de toekenning van een lage status aan (naamloze) "inboor

lingen". De lage status van de "inboorlingen" bestaat eruit dat zij op "lage 

trap" staan en "zich met weinig vergenoegen". Of de tweede propositie een 

toelichting is van de eerste, is niet duidelijk. De traditionele metafoor van de 

trap drukt een hiërarchische ordening van volkeren en rassen uit. De "trap" 

houdt op het oog de mogelijkheid tot verbetering in. Maar of een hogere trap 

voor Australiërs is weggelegd, valt te betwijfelen. Zij zijn niet betrokken in de 

afweging van de mogelijkheden van landbouw en veeteelt. De twijfel ontstaat 

vooral door de tweede karakterisering van Australiërs: "die zich met weinig 

vergenoegen". Deze karakterisering - hoe makkelijk niet gebruikt om achter

stelling te legitimeren - werd ook door wetenschappers verwoord. Australiërs 

lijken niet alleen symbool te staan voor de geringe ontwikkeling (en mogelijk

heden daartoe) van hun land, ze brengen ook een verschil tot stand met de 

impliciet aanwezige Europeanen. Dat verschil wordt gedefinieerd aan de 

hand van de kwalificaties meer en minder of hoger en lager. Zij bestaan als 

gradatie ten opzichte van Europeanen en bevestigen hun superieure positie: 

de karakterisering van "de ander" roept het beeld van "het eigene" op. 

Nog een laatste opmerking over de relatie tussen natuur en mens, die 

in dit fragment naar voren komt. De bewoners zijn geplaatst in de beschrij

vingvan het land, alsof aan de omgeving de mensen zijn af te lezen. De verwe

venheid van mensen met de omgeving lijkt hier bovendien lexicaal verwoord 

te zijn in de laatste zin: de rivieren zijn zeer onvolkomen ontwikkeld. Een 

evolutionistisch vocabulaire kan dus toegepast worden op fysisch-geografi-

sche factoren. Zoals we nog zullen zien, beschrijft dit vocabulaire ook de plan

ten- en dierenwereld, wat resulteert in een normaliserend effect: menselijke 

soorten zijn van dezelfde wetmatigheden afhankelijk als andere organismen. 

We kunnen hierin een intertekstuele strategie herkennen om de minderwaar

digheid van de Australiërs tot uitdrukking te brengen: zij onderscheiden zich 

nauwelijks van de natuur. Daar stijgen zij niet boven uit en zij zijn met de 

natuur beschikbaar aan de nieuwkomets. 

Europa heeft het predikaat van ontwikkeld werelddeel verworven. 

Natuurlijke omstandigheden hebben daartoe de aanzet gegeven. Toch wondt 

in sommige passages over de invloed van klimaat duidelijk dat ontwikkeling 

niet alleen geogtafisch voorbestemd is: klimaat en andere geografische 

omstandigheden zullen niet op iedereen in gelijke mate inwerken. Ook 



Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde 131 

daarin ligt vervolgens een legitimatie voor Europese tussenkomst. 

Eerder hebben we gezien dat natuurlijke geografische omstandig

heden de basis legden voor wat hier wordt genoemd de ontwikkeling van 

Europa. De ontwikkeling zelf en vervolgens, vanuit dit centrum tredend, de 

relatie tussen kolonisator en gekoloniseerde, werden voorgesteld als resultaten 

van een natuurlijk verlopend proces. Deze vaststelling impliceert eigenlijk een 

principiële gelijkwaardigheid van mensen: mensen zijn gelijk als de omstan

digheden gelijk zijn. De omstandigheden zijn echtet ongelijk. Europese 

inmenging elders zou die verschillen opheffen. 

De suggestie van gelijkwaardigheid op grond van een deterministisch 

uitgangspunt vindt in deze tekst over Australië allang geen steun meer. Nog 

afgezien van de status die aan Australiërs wordt toegekend, heeft Europese 

inmenging zich tekstueel voortgezet. Die bijna onherkenbare inmenging 

maakt een gelijkwaardige verbeelding van mensen onmogelijk. De inzet van 

de beschrijving van Australië is een imperialistisch ideaal, ook al wordt dat 

ideaal als zodanig niet verwoord. Juist dit verzwijgen onderstreept zoals 

gezegd de machtspositie en maakt het moeilijk om hiervan als lezer kritisch 

afstand te nemen. Australië is geheel ingekaderd in het ontwikkelingsvertoog 

van Europa. Die inkadering moeten we letterlijk, ruimtelijk, zien: Europese 

economische belangen vormen de start en de afsluiting van de paragraaf. Nog 

voordat wordt aangegeven wie welke delen van Australië in bezit heeft, is 

onmiskenbaar dat alle hoop op Europa is gevestigd: 

De planten- en de dierenwereld hebben zeer veel eigenaardigs. Vormen die elders geheel of 

gedeeltelijk zijn uitgestorven, komen in Nieuw-Holland voor: buidcldicren (o.a. de kange-

roes) het vogelbekdier en de emeu. Grasetende zoogdieren, die wij als huisdieren gebruiken, 

ontbraken bij de komst der Europeanen bijna geheel. In 't. Z. worden veel metalen gevon

den, vooral goud, dat duizenden menschen lokte en de hoofdoorzaak is geworden van 

Nieuw-Hollands snelle ontwikkeling. (133) 

Economische belangen bepalen perspectieven en motieven. Daarin wordt de 

lezer meegenomen. Impliciet lijken de aardrijkskundeboeken de lezer aan te 

spreken als toekomstig kolonist. Hij weet waar zich te vestigen en wat hij van 

het land en zijn bewoners mag verwachten. Zonder terughoudendheid mag 

hij zich als Europeaan, christen en bewoner van een beschaafd en ontwikkeld 

werelddeel, verheugen in een vooruitstrevend ideaal, waar te maken in gebie

den buiten Europa. Dat hij in de eerste plaats tot het blanke ras behoort, weet 

hij inmiddels al. Dit vertoog beperkt zich niet tot Nederland. De Nederlandse 

aardrijkskundeboeken wijken in dit opzicht in ieder geval niet af van Franse 

en Engelse schoolboeken in deze periode, die afzonderlijk respectievelijk door 
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Maingeneau (1979) en MacKenzie (1984) zijn geanalyseerd. De geografie is 

een van de vakgebieden die zij in hun analyse betrekken. Hun methodologie 

verschik onderling en is anders dan in dit onderzoek. Niettemin signaleren ze 

overeenkomstige ideologische tendensen, juist binnen de geografie. Promi

nent zijn een economische en imperialistische visie op werelddelen buiten 

Europa. Mackenzie benadrukt dat dit imperialisme steeds gepaard ging met 

morele doelen, en dat is ook in de citaten hierboven duidelijk geworden. Het 

ontwikkelingsparadigma is identiek, evenals het sterk sociaal-darwinistische 

en geografisch-deterministische denken. Het zeer sterke patriottisme en 

nationalisme dat Maingeneau en Mackenzie laten zien, is overigens in de 

Nederlandse aardrijkskundeboeken minder nadrukkelijk. In die mate die zij 

naar voren brengen, heb ik die vaderlandsliefde althans niet teruggevonden in 

mijn corpus. 

3.4 Breedtegraad en oorspronkelijke aanleg 

"De tropische hitte verslapt de werkkracht, de arctische koude maakt den 

strijd om het bestaan hachelijk. Het gematigde klimaat prikkelt tot arbeid en 

beloont dien." (Schuiling 1896 deel 2:149) 

Volgens Schuiling kon Europa zich onder andere dankzij het klimaat ontwik

kelen tot hooldzetel der beschaving. In veel boeken komt een afweging van 

klimaatzones terug en meestal wordt vrij absoluut de invloed van deze en 

andere omgevingsfactoren geformuleerd. Toch houden de meeste auteurs een 

slag om de arm. Schuiling stelt dat Europa haar positie vooralte danken heeft 

aan natuurlijke omstandigheden. Welke elementen nog meer een rol spelen, 

laat hij buiten beschouwing. Ook Blink erkent dat de mens door meer 

factoren wordt beïnvloed. Maar die factoren rekent hij niet tot het terrein van 

de natuurkundige aardrijkskunde. Hij houdt zich wel bezig met klimaat. 

Klimaat voorspelt de ontwikkelingskansen: 

Warmte en koude, droogte en vochtigheid, donkerheid en zonneschijn zijn van belangrijken 

invloed op de ontwikkeling van den mensch, zoowel naar lichaam als naar geest. Evenals te 

groote warmte den mensch verweekelijkt en verslapt, is ook groote koude een hinderpaal 

voor zijne ontwikkeling. Daardoor zijn in de heete gewesten o.a. de streken, waat bijgeloof 

en despotisme het weelderigst wortel konden schieten, en in de koude en onvruchtbare 

streken dei" aarde, waar de mensch al den beschikbaren tijd moet gebtuiken, om in zijne 

noodzakelijkste behoeften te voorzien, kon ook evenmin de ontwikkeling tot een hoogen 
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trap stijgen. De gematigde luchtstreek heeft voor de verstandelijke ontwikkeling het gunstig

ste klimaat, en daardoor worden ook hier de meest ontwikkelde natiën gevonden. 

(Blink 1885: ISO) 

Deze passage sluit inhoudelijk aan bij wetenschappelijke vettogen over omge

ving en ras dan wel beschaving uit de voorafgaande eeuwen. De traditie om 

klimaat aan beschaving te koppelen is zoals we hiervoor hebben gezien, echter 

veel ouder en gaat onder andere terug naar Aristoteles en Hippocrates. In de 

achttiende eeuw is Buffon een van de degenen die duidelijk stelt dat een 

extreem koud en een extreem warm klimaat de slechtste voorboden van 

beschaving zijn (zie hoofdstuk 2). Daarbij verbindt Buffon klimaat expliciet 

aan schoonheidsidealen. Dat doet Blink hier niet. Wel betrekt hij in zijn korte 

beschouwing over ontwikkeling, naast een economisch ideaal, ook de religie, 

de regeringsvorm en de verstandelijke vermogens. We bekijken het boven

staande fragment nader. 

De argumentatie van Blink in de eerste alinea is allereerst opgebouwd 

uit binaire tegenstellingen: warmte tegenover koude, droogte tegenover voch

tigheid, donkerheid tegenover zonneschijn, lichaam tegenover geest, te grote 

warmte en te grote koude, hete gewesten en koude en onvruchtbare streken. 

Helemaal consequenr houdt Blink deze symmetrie niet vol en soms werkt hij 

de tegenstelling niet uit. Zo licht hij bijvoorbeeld wel toe waarom koude een 

hinderpaal is, maar de relatie tussen koude en fysieke gesteldheid legt hij niet 

uit. Die relatie is uitgangspunt bij te warme gebieden: warmte leidt tot ver

wekelijking en verslapping. Daar stoppen de causale verbanden. Hoe despo

tisme en bijgeloof zich verhouden tot warmte, tot verwekeling en verslapping 

en uiteindelijk tot ontwikkeling, blijft onduidelijk, hoewel we kunnen aanne

men dat deze alle symptomen zijn van de niet-ontwikkelde status. Ze 

functioneren als opponenten van "verstandelijke" ontwikkeling, eigen aan 

mensen in gematigde luchtstreken. Waaruit de tegenhanger van despotisme 

moet bestaan, laat zich raden. We weten alleen dat despotisme eigen is aan een 

warme luchtstreek. 

Helemaal vreemd komt despotisme niet voor. Linnaeus, 150 jaar 

eerder, nam despotisme op in zijn beschrijving van de vier menselijke variëtei

ten (zie hoofdstuk 2). Despotisme hoorde bij de karakterisering van de "afer 

niger". Hem viel luiheid ten deel en hij zou bovendien geregeerd worden door 

de wil van de meester, terwijl de "Europaeus albus" volgens de wet leefde. 

Meer nog dan van Linneaus klinkt hier de stem van Montesquieu (1689-

1755) door. Hij is degene die in de achttiende eeuw het Griekse despotes 

opneemt in een invloedrijke, algemene politieke theorie, vastgelegd in 

De l'espit des lois (1748). De manier waarop hij despotisme en klimaat met 
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elkaar verbindt en zo ook despoot en onderdanen, kan de ontbrekende scha

kels bieden in bovenstaande argumentatie. De despoot, zo stelt hij, regeert 

vanuit impulsen en zonder wetten of regels. Wetten zijn ook niet nodig voor 

wat hij noemt een timide, onwetende en zwakke bevolking: "The principle of 

despotic governments is fear: but a timid, ignorant, and faint-spirited people 

have no need for a great number of laws" (Boer 1992, vertaling van V,17). 

Despotisme is de tegenhanger van een monarchie of republiek, regeringsvor

men die bij een heel ander publiek horen, niet bij mensen die onwetend en 

onderdanig zijn, maar bij deugdzame, krachtige en eerbiedwaardige mensen. 

(Bos sprak van "goed geordende staten", zie paragraaf 2.) Er zou dus een 

wezenlijk verschil bestaan tussen mensen die leven onder een despoot en zij 

die leven in een monarchie of republiek. Dit verschil is van fysiologische aard 

en daar acht Montesquieu klimaatsverschillen verantwoordelijk voor. (Boer 

1992:24-25) '̂  Blink overigens, hanteert de beeldspraak "weeldrig wortel 

schieten" als predikaat bij bijgeloof en despotisme, alsof het inderdaad een 

ongeremd en onbeheersbaar fenomeen betreft, overeenkomstig het karakter 

dat werd toegedicht aan mensen in warme gebieden. We kunnen die beeld

spraak ook als literaire metafoor opvatten, als versterking van het contrast met 

de onvruchtbare gebieden van het noorden. 

Zoals ik hierboven aangaf bestaat de hele eerste alinea uit contrasten. 

De zinnen zijn symmetrisch opgebouwd, waardoor ritme in de tekst ontstaat. 

Dat ritme schept verwachtingen en kan daardoor ook manipulerend werken. 

Leggen we de twee alinea's naast elkaar, dan zien we een ander contrast 

ontstaan op een globaler, thematisch niveau. In de eerste alinea worden twee 

klimaatzones tegenover elkaar geplaatst. Beiden hebben een negatieve uitwer

king. Daarna, alsof dan toch de oplossing gebracht wordt, komt het juiste 

klimaat in beeld. Die waardering ligt in de opbouw besloten. Zo krijgt de 

opbouw een retorisch effect. Deze suggestie kan belicht worden door middel 

van een vergelijking met de constatering van Gill en Whedbee (1997) in hun 

analyse van de speech van Martin Luther King. De vergelijking gaat niet hele

maal op, maar het basisprincipe lijkt ook hier deels aanwezig. Gill en Whed

bee wijzen op het effect dat King teweegbrengt door het gebruik van anafora, 

ritme, paarsgewijze metaforen en parallelle zinsstructuren: hierdoor creëert 

King verwachtingen bij zijn publiek. Zodra hij die doorbreekt, of verandert, 

brengt hij een speciaal dramatisch moment teweeg. Dat nu lijkt ook hier het 

effect te zijn van de verandering in ritme. 

Blink tenslotte verbindt de uiteenzetting over klimaat nog niet aan een 

rassentheorie. Wel gaat deze vooraf aan een overzicht van rassen. De verbin

ding tussen deze onderwerpen is dan makkelijk gelegd, omdat rassen ook 

geografisch geordend zijn, maar die relatie moeten de lezers zelf leggen. Nu is 
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in het bovenstaande citaat niet echt duidelijk geworden in hoeverre klimaat 

overerfelijke eigenschappen heeft opgeleverd. Wel zijn meer negatieve aspec

ten van het leven in tropische landen aan de orde gekomen. Schuiling, Krecke 

en Blink erkennen de invloed van andere dan geografische factoren, maar 

daar gaan zij verder niet expliciet op in. Dat doet Bos ook niet, maar duidelij

ker dan in hun boeken betrekt hij in zijn betogen over geografisch deter

minisme de factor oorspronkelijke aanleg, of de equivalent daarvan, de 

genoegzame zelfstandige ontwikkeling: 

Aan hunne ligging in de zee hebben ze [de kusteilanden] doorgaans een gelukkig klimaat en 

grooten rijkdom aan planten te danken; vandaar dat vele kusteilanden gekoloniseerd zijn en 

tegenwoordig aan de eene of andere Europeesche mogendheid behooren. (Soenda Eilanden, 

Antillen!) Soms ook vormen ze bij genoegzame zelfstandige ontwikkeling der bewoners 

afzonderlijke rijken. (Groot-Britannië, Japan!) (Bos 1876:161) 

In dit stukje tekst gebeurt iets merkwaardigs. Tot aan de puntkomma staat et 

niets anders dan dat de kusteilanden gezegend zijn met een goed ("gelukkig") 

klimaat en een grote plantenrijkdom. Toch maakt de puntkomma direct 

duidelijk dat we die mededeling in perspectief moeten zien: die gunstige 

omstandigheid is precies de reden dat Europeanen zich daar vestigden. Maat 

dan nog hebben we niet de hele waarheid te pakken. Kolonialisme blijkt niet 

zozeer ingegeven door klimaat en plantenrijkdom als wel door een bevolking 

die door "lage zelfstandige ontwikkeling" niet in staat is die rijkdom ten volle 

te benutten. Dat is de rechtvaardiging van kolonialisme. Deze achtergrond 

wordt pas duidelijk als is gesteld dat een afzonderlijk rijk mogelijk is bij 

"genoegzame zelfstandige ontwikkeling", dus bij landen die in dit geval Euro

pese kolonisatie niet nodig zouden hebben. Dan pas is duidelijk dat in het 

verhaal van kolonisatie iets is weggelaten, namelijk dat het volken treft die 

deze status van ontwikkeling ontberen. Is die weglating toevallig of het gevolg 

van een strategie om niet al te expliciet Europees kolonialisme te presenteren 

als een "zegen" voor de "laag ontwikkelden"? Nu is het aan de lezer om die 

gevolgtrekking te maken. 

Een vergelijkbaar betoog past Bos toe bij elk aspect van de natuur

kundige aardrijkskunde. Zo beschouwt hij niet alleen de betekenis van het 

klimaat, maar ook die van de zee. De zee heeft slechts waarde voor volken met 

voldoende aanleg. Op die manier kan ook via het thema van de zee het noor

den tegenover het zuiden worden geplaatst: 

Is zij [de zee] voor volken die op een lagen trap van ontwikkeling staan eene scheiding, tegen

woordig is zij, vooral op het noordelijke halfrond, een middel ter verbinding van volken en 

staten, een door den handel druk bezocht gebied geworden. (Bos 1876:164-165) 
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De invloed die bij Bos aan de natuur wordt toegekend is zeer groot. Die 

natuur dicteert zelfs de aanwezigheid van de onderzeese telegraafkabels of van 

handelswegen over zee, maar ze zijn alleen zichtbaar voor de "mens die met 

haar mee wil gaan": 

Die zeewegen zijn door de natuur voorgeschreven; want de mensch vindt in de stroomingen 

van lucht en zee krachtige bondgenooten, als hij met haar wil medegaan. (Bos 1876:165) 

Bos heeft dan inmiddels zijn stellingname over aanleg al duidelijk gemaakt. 

Hij gaat er vanuit dat een tweedeling binnen de mensheid is aan te wijzen: 

mensen met gunstige aanleg en mensen met »erinçe aanleg-. Die stelling moti-

veert hij verder niet, maar verwerkt hij in zijn betoog over de invloed van 

"afgelegenheid", een ander motiefin het ontwikkelingsvertoog, naast dat van 

klimaat: 

De ligging van een land kan zeer grooten invloed op zijne bewoners uitoefenen. Vooreerst 

komt hier in aanmerking de breedte waarop het land ligt, waarvan voor een groot deel de 

warmtegraad en de lengte der dagen afhankelijk zijn. In de tweede plaats moeten wij letten 

op de ligging ten opzichte van andere landen. Afgelegenheidvan een land heeft op volken met 

gunstigen aanleg dezen invloed, dat zij hun eene eigenaardige, zelfstandige, meestal eenzij

dige ontwikkeling heeft doen verkrijgen. [...] Bij volken met geringen aanleg heeft afgele

genheid des lands ongunstiger gevolgen. Zij laat hen bijna geheel zonder vreemde hulp en 

veroordeeld hen soms lot eeuwenlange barbaarschheid. (Zuid-Afrika!) (Bos 1876:156) 

[mijn nadruk; letterlijk geciteerd] 

De aanleg beïnvloedt dus de mogelijkheden tot ontwikkeling en nuanceert de 

voorspelling op grond van de ligging ten opzichte van andere landen. 

Gunstige of geringe aanleg geldt voor een groep mensen als geheel, op 

eenzelfde locatie. "Afgelegenheid" veroordeelt tot barbaarsheid, een dreiging 

die door "vreemde hulp" kan worden afgewend. Beide begrippen zijn alleen te 

begtijpen als we ze interpreteren als eurocentrisch of beschouwen als onder

deel van een Europees imperialistisch vertoog. Die interpretatie kan steun 

vinden bij de verwijzing naar Zuid-Afrika, een specificatie die met het 

uitroepteken schijnt te appelleren aan een situatie of toestand die bij de lezers 

bekend is. Maar het is moeilijk om Zuid-Afrika als een afgelegen land te 

beschouwen, daar het in werkelijkheid onmiddellijk aan andere gebieden of 

landen grenst. We mogen daarom veronderstellen dat lezers van Bos inmid

dels al zo vertrouwd zijn met een subjectief, eurocentrisch vertoog dat zij vrij

wel onmiddellijk Europa als centrum zullen invullen. Afgelegenheid is de 

geografische afstand vanuit dit centrum. Misschien komt met Nederland ook 
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het beeld van Engeland naar voren, gezien de pogingen van deze landen hun 

macht aldaar te consolideren en uit te breiden. Zij zijn de vreemden die hun 

hulp aanbieden. Die rol, de rol van veroveraar in dit geval, zou dan positief 

moeten worden gewaardeerd, namelijk als een doorbreking of verlossing van 

"afgelegenheid", een barbaarse situatie. 

"Afgelegenheid" komt als motief vaker voor in het eerste deel van het 

boek dat de aardrijkskunde per werelddeel en land beschrijft. Bij de beschrij

ving van de werelddelen wordt "afgelegenheid" letterlijk ingevuld als 

"ver verwijderd van de beschaafde gewesten". Op die grond zijn de zuidelijke 

werelddelen Australië, Zuid-Amerika en Afrika afgescheiden van het Noor

den: 

Australië behoort met Zuid-Amerika en Afrika tot de streken der aarde, die het verst van de 

gewesten waar de beschaving 't meest ontwikkeld is. afliggen. Dit nadeel wordt echter 

minder groot naarmate het verkeer ter zee zich uitbreidt. Lijdt Afrika onder zijn massieven 

vorm, Australië ondervindt het nadeel van een ander uiterste: te groote verbrokkeling. (Bos 

1876:91) 

Net als in het voorgaande citaat wordt bevrijding uit afgelegenheid mogelijk 

door contact met anderen, in dit geval expliciet door contact met ontwikkelde 

beschavingen. Die bevrijding houdt in een opheffing uit isolatie en stilstand. 

Opvallend is dat hier de gebieden en werelddelen gepersonifieerd zijn. Daar

door wordt menselijk handelen verbloemd en als een natuurlijk proces voor

gesteld. Ook in "het verkeer" dat "zich uitbreidt" is menselijk handelen 

afwezig. Politieke factoren krijgen geen rol, waardoor gesuggereerd wordt dat 

historische ontwikkelingen als vanzelf plaatsvinden. 

Een laatste citaat in dit verband. Hierin wordt wederom het belang 

van verkeer over zee benadrukt. Maar het contact dat hierdoor ontstaat, is 

moeilijk als een gelijkwaardig wederzijds contact te beschouwen, wat aanvan

kelijk wel wordt gesuggereerd: 

Veel havens maken levendig verkeer en snelle ontwikkeling mogelijk: weinig havens - geringe 

wrijving van gedachten en uitwisseling van producten, langzame vooruitgang die menigmaal 

stilstand schijnt. Vergelijk b.v. Engeland met Arabie, Europa met Afrika! (Bos 1 876:1 57) 

Bos noemt hier de mogelijkheid tot aanleg van havens als indicator van 

ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis daarvan wordt Europa tegenover 

Afrika geplaatst en Engeland tegenover Arabië, als beweging tegenover stil

stand. Bijna vanaf het begin wordt Europa dus al voorgesteld als het wereld

deel in beweging, in de betekenis van vooruitgang en verspreiding. De 
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verhouding die het noorden en Europa met de natuur hebben, is positief 

omdat zij in staat zijn die natuur te gebruiken, in tegenstelling tot het zuiden 

dat tegen natuur geen verweer lijkt te hebben en erdoor wordt belast. 

De overgang naar rassen komt tot stand door het concept van aanleg 

nog eens af te wegen tegen de invloeden van de omgeving. Nu is Bos vergele

ken met voorgaande passages zeer expliciet. Oorspronkelijke aanleg staat op 

gespannen voet met de invloed van de natuur. Zijn uitleg maakt duidelijk dat 

op grond van aangeboren tekorten "ontwikkeling" niet voor iedereen is 

weggelegd, de spanning tussen aanleg en omgeving blijft: 

[...] oorspronkelijke aanleg is zonder twijfel van niet minder belang dan de invloed der 

woonplaats. Denk u oud-Griekenland bewoond door Nieuwhollanders or Rome door 

Papoea's, en 't zal ti onmogelijk zijn u een bloeitijd der Grieken of eene wereldheerschappij 

der Romeinen voor te stellen. In hoeverre nu dat wat wij oorspronkelijken aanleg noemen 

weder tendeele een gevolg is van vroegere invloeden, van woonplaats en geschiedenis, is 

moeilijk uir te maken. Maar denk u de steppen van Zuid-Amerika bewoond door de oude 

Grieken en vraag u dan af, of eene ontwikkeling als de hunne daar had kunnen plaats 

hebben, of zij wier beschaving uit zee was geboren, daar hadden kunnen worden wat zij in 

hun Griekenland zijn geweest. Dien invloed van het land met zijne voortbrengselen, zijn 

klimaat, zijne ligging na te gaan, is eene der voornaamste opgaven van de aardrijkskunde. 

(Bos 1876:181) 

Bos plaatst hier Papoea's en Nieuw-Hollanders tegenover Grieken en Romei

nen. Geen scherper contrast is mogelijk, gezien de visie op inwoners van 

Australië die we hierboven hebben gezien. In het rassenoverzicht dat hierna 

volgt, vertegenwoordigen zij samen met de Papoea's de laagste rassen. De 

lezers zijn alvast voorbereid. Grieken en Romeinen delen in de allerhoogste 

waardering. Zij vertegenwoordigen de oorsprong van beschaving ofwel van 

Europese beschaving. In de negentiende eeuw zou nadat George Grote in 

1846 zijn werk over de geschiedenis van Griekenland publiceert, de waarde

ring voor de Griekse geschiedenis een nieuwe impuls krijgen (Den Boer 

1997:108-110). Niet het christendom maar de Atheense democratie zou aan 

de wieg van de Europese beschaving hebben gestaan. De Griekse beschaving 

genoot overigens al veel langer aanzien, maar tot aan het midden van de 

negentiende eeuw zou het ontstaan van Europa geassocieerd worden met de 

val van het Romeinse rijk. Dat beeld verandert nu en Griekenland krijgt een 

prominente plaats, het begin van een lange traditie. Griekenland wordt zelfs 

als "arisch" geconstrueerd, terwijl alle invloeden op Griekenland vanuit 

Egypte en tevens vanuit de zuidelijke en oostelijke streken hardnekkig 

worden ontkend (Bernai 1987). 
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Zeker tot tien jaar geleden werden ook in het geschiedenisonderwijs 

algemeen Griekenland en Rome als de bakermat van de beschaving gezien, 

die soms wel, soms niet identiek werd met Europese geschiedenis (Mok 

1990). Soms ging daaraan de oude geschiedenis van Egypte en Mésopotamie 

vooraf. Met deze landen startte de leergang, na de prehistorie. Deze benade

ring is wijd verbreid en komt niet alleen naar voren uit internationaal school

boeken-onderzoek (Preiswerk & Perrot 1978). De voorstelling van 

Griekenland als bakermat van beschaving vond Bal bijvoorbeeld ook terug in 

de opbouw van de tentoonstelling over het ontstaan van de mensheid in het 

American Museum of Natural History te New York (Bal 1996a:26-31). 

In zijn betoog kiest Bos nu voor een bijzondere retoriek door de lezers 

direct aan te spreken en hen in de discussie over het spanningsveld tussen 

omgeving en aanleg te betrekken. Twee vragen krijgen ze voorgelegd. Op de 

eerste vraag wordt direct al her antwoord gegeven: Nieuw-Hollanders en 

Papoea's hadden geen heerschappij als die van Grieken en Romeinen kunnen 

scheppen. Hun onvermogen illustreert het belang van oorspronkelijke aanleg. 

Hoe die oorspronkelijkheid verder opgevat moet worden, is een probleem dat 

de auteur nu niet kan uitmaken. De tweede vraag wordt eigenlijk niet beant

woord. Het blijft de vraag of de oude Grieken in de steppen van Zuid-

Amerika tot beschaving hadden kunnen komen. Hun beschaving kwam uit 

zee en was in die zin te danken aan deze natuurlijke omstandigheid. Op dat 

moment lijkt de invloed van de omgeving dus doorslaggevender en is het de 

taak van de aardrijkskunde om die invloed in kaart te brengen. De kwestie 

van oorspronkelijke aanleg hoort niet tot deze discipline. Dat die wel een rol 

speelt, is evident. 

Het is goed mogelijk dat Bos hier een oudet tekstfragment van Herder 

heeft verwerkt. Deze intertekstuele relatie kwam bij mij op doof een verwij

zing van Steinmetz (1938) naar de volgende passage (zie hoofdstuk 8). Hierin 

maakt Herder een vergelijking tussen Chinezen en Grieken. De opbouw van 

de vergelijking - bij Bos zijn de Chinezen Nieuw-Hollanders en Papoea's -

komt overeen: eerst worden Chinezen naar Griekenland verplaatst, daarna 

Grieken naar een ander gebied. Ook de overeenkomst in aanspreking van de 

lezers is treffend: 

In der physischen Natur zählen wir nie auf Wunder; wir bemerken Gesetze, die wir allent

halben gleich wirksam, unwandelbar under regelmäßig finden; wie, und das Reich der 

Menscheit mit seinen Kräften, Veränderungen und Leidenschaften sollte sich dieser Natur

kette entwinden? Setzet Chinesen nach Griechenland, und es wäre unser Griechenland nie 

entstanden; setzt unsre Griechen dahin, wohin Darius die gefangenen Eretrier führte: sie 

werden kein Sparta und Athen bilden. (Herder 1985:359) 
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Geografisch determinisme is van belang, evenals aanleg. De boodschap die de 

schoolboeken over Europa uitdragen is duidelijk: dit werelddeel geniet de 

voordelen van beide. Voldoende aanleg zorgde ervoor dat Europa de geografi

sche omstandigheden ten volle kon benutten. En waar het andere wereldde

len aan dit vermogen ontbreekt, lijkt Europa geroepen om haar beschaving en 

ontwikkeling daar te brengen. Aldus wordt kolonialisme voorgesteld als een 

logisch gevolg van de Europese voorsprong. 

Europa plaatst zich ook in het centrum van de wereld. Deze centrale 

positie komt in beeld als het motief "afgelegenheid" wordt ingevoerd, wat 

moet worden geïnterpreteerd als ver verwijderd van Europa, het centrum. 

Afgelegen landen zullen (nog) niet delen in de vooruitgang. 

Met het begrip aanleg tenslotte houdt de geografie zich niet bezig, 

maar het kan wel de overgang vormen naar de rassen. De raciale kwalificaties 

analyseer ik in paragraaf 6. Eerst voegen de verhandelingen over de planten

en dierenwereld motieven toe die bij zullen dragen aan een superieure 

verbeelding van Europa en het blanke ras. 

3.5 Planten, dieren en mensen 

lot nu toe is nog maar weinig over rassen gesproken en zullen we moeten 

wachten op een hoofdstuk waarin lezers een rassen overzicht krijgen voorge

legd. Maar het raamwerk dat gebruikt wordt om mensen - ook in termen van 

rassen - te beschrijven, is al opgezet. Dit raamwerk bevat de contouren van het 

ontwikkelingsvertoog. Aan de hand van dit vertoog wordt de geschiedenis 

van Europa vastgelegd als een lineaire ontwikkeling. Het gebruik van tijd in 

deze is bijzonder. Wanneer het proces zich in gang heeft gezet, is namelijk niet 

inzichtelijk gemaakt. Wel het einde van die lijn. Die is zichtbaar in Europa en 

niet in andere werelddelen. Klimaat en andere geografische omstandigheden, 

en eventueel lichamelijke en geestelijke potentie, belemmerden dat die 

geschiedenis zich daar zou voltrekken. De ontwikkeling kan wel in gang 

worden gezet door contact met Europeanen, wat min of meer te beschouwen 

is als een vervolg van het verhaal van Europese wording. Dat proces is nog niet 

afgelopen. De natuurkundige aardrijkskunde plaatst zich in die overgangspe

riode. Daarbinnen krijgen teksten over andere landen en gebieden buiten 

Europa betekenis. Voorlopig kan ontwikkeling geogtafisch worden uitgelegd: 

het is eigen aan het gebied dat Europa heet. 

Rassen volgen op de beschrijving van de planten en de dieren. Motie

ven en metaforen die worden toegepast op planten en dieren, zullen ook een 

rol spelen in de beschrijving van de diverse rassen. Ze kunnen vervolgens 
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begrepen worden als betekenaars van een hiërarchisering van mensen in 

termen van ras, zonder dat die hiërarchie expliciet beredeneerd wordt. In deze 

paragraaf onderzoek ik het retorische effect van die discursieve samenhang op 

de betekenis van de onderscheiden rassen en hun relatie tot elkaar. Thema's, 

argumenten en metaforen komen daarbij aan de orde. Enkele metaforen 

hebben we reeds gezien, bijvoorbeeld de metafoor van de trap, die Blumen

bach al hanteerde. Bij de planten en dieren voegen zich de motieven van 

verspreiding en strijd, die typerend zijn voor een zogeheten darwinistisch en 

evolutionistisch vertoog. 

De analyse zal betrekking hebben op de leerboeken van Blink, Krecke 

en Bos. Schuiling besteedt in de serie die ik in dit hoofdstuk aan de orde stel, 

Onze aarde, geschetst naar haar Natuurlijke Landschappen, geen aandacht aan 

de wereld van planten en dieren. (Later brengt hij, zoals vermeld, wel een 

tweedelige leergang uit, waarvan het laatste over planten, dieren en mensen 

gaat.) 

De bewoners van de aarde, de planten, de dieren en de mensen, komen 

in de natuurkundige aardrijkskunde dus aan de orde na een bespreking van 

het land, het water en de dampkring. De samenhang tussen de diverse soorten 

en de relatie tussen planten en dieren krijgen ook hier veel nadruk. Maar in 

deze paragrafen werken ook de elementen uit de fysische geografie door en zo 

zijn planten en dieren zowel betrokken in het geografisch-deterministische 

vertoog als in het daarmee samenhangend vertoog over ontwikkeling. Zoals 

eerder de invloed van de omgeving op mensen werd bepaald, wordt dit nu 

gedaan voor de planten en dieren. Ook hun hoedanigheid en verspreiding 

hangen af van de natuurlijke omstandigheden. Verspreiding is dan nog niet 

expliciet toegepast op mensen, maar heeft zich wel gehecht aan het beeld van 

Europa: het is een werelddeel dat zich naar andere werelddelen richt. 

Bij Blink zien we de onderwerpen uit de fysische geografie bijna letter

lijk herhaald in de paragraaf over de wereld van de planren. Achtereenvolgens 

wordt de invloed van temperatuur, zee en bodem besproken. De strijd die 

wordt gevoerd, is nu gericht tegen soortgenoten. Inzet van de strijd is ruimte. 

De uitkomst is altijd positief: 

Zoo ook oefenen de planten wederkeerig invloed op elkander uit en betwisten zij elkander de 

ruimte van eene plaats op aarde. Maar in dien strijd blijven de sterksten overwinnaars en 

vormen na langer tijd een krachtiger geslacht. (Blink 1885:174) 

Deze personificaties zijn niet bijzonder of het product van een individuele 

stijl. In andere teksten, bijvoorbeeld in die van Darwin, komen ze veelvuldig 

voor en de intertekstuele relatie met zijn teksten dringt zich hier op. Darwin 
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zelf spreekt van individuen, strijd en verspreiding als hij over de planten en 

dieren schrijft. Personificaties zijn zelfs zo sterk aanwezig, dat op grond hier

van de (niet altijd terechte) toepassing op mensen wordt verklaard (zie hoofd

stuk 2). Dit mechanisme kan hier ook in werking treden. 

De relatie die planten tot de omgeving hebben, is analoog aan die van 

mensen tot hun omgeving. Niet alleen stellingnamen worden herhaald, ook 

motieven en metaforen uit die context kunnen worden toegepast op planten. 

De samenhang tussen de diverse onderdelen van de natuurkundige aardrijks

kunde kan hierdoor versterkt worden. Het ontwikkelingsvertoog is dus niet 

exclusief voor de wereld van mensen, maar veel algemener en geldt nu voor de 

hele levende schepping. Planten zijn met andere woorden aan dezelfde 

natuurwetten en processen onderhevig als dieren en mensen. Zo keren in 

onderstaand citaat over de equatoriale gordel de metafoor van de trap terug 

evenals de motieven van oorspronkelijkheid en ontwikkeling: 

Hier bereiken de palmen de hoogste trap van ontwikkeling; zij votmen hoofdzakelijk de 

oorspronkelijke bosschen, waarin zich slingerplanten van boom tot boom uitstrekken, 

terwijl de meeste gewassen met woekcrplanten zijn bedekt. (Ktecke 1884:129) 

In het laatste citaat van Bos over aanleg en klimaat, werd een relarie gelegd 

tussen oorspronkelijkheid en de hoogste trap van ontwikkeling. Die relatie 

wordt ook hier gelegd, als we de puntkomma lezen als een causale verbinding. 

Maar een geologisch verslag wordt hier niet uiteengezet. 

Ook de volgorde waarin de planten en dieren worden gepresenteerd, 

vertegenwoordigt een rangorde. Krecke bijvoorbeeld, bespreekt de dieren van 

"laag" naar "hoog": eerst de lagere dieren, dan de vissen en kruipende dieren, 

vervolgens de vogels en zoogdieren. Apen sluiten de rij. Criterium is de mate 

waarin een organisme afhankelijk is van de natuur. Die afhankelijkheid 

bepaalt de positie van planten, dieren en mensen ten opzichte van elkaar: 

dieren staan boven planten, en mensen staan boven planten en dieren. Daarin 

staan grote dieren op grond van hun verhouding tot het klimaat boven 

planten: 

De groote dieren zijn niet zoo zeer als de planten aan een bepaald klimaat gebonden, hoewel 

ze toch sterk onder den invloed van het klimaat staan. Daatdoor bestaat er in de dierenwereld 

der onderscheidene luchtstreken wel verschil, doch gemakkelijk kunnen dikwijls die grenzen 

overschreden worden. (Blink 1885:174) 

Naast de onafhankelijkheid van de natuurlijke omgeving, speelt ook het 

strijd-motief mee. De strijd die tussen soortgenoten wordt gevoerd, zoals 
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hierboven tussen de planten, vindt ook plaats tussen mensen, planten en 

dieren onderling. Ook in die strijd geldt het recht van de sterkste. Mensen 

gaan daarin mee. Ze zijn op eenzelfde manier ondergeschikt aan de wetten der 

natuur als planten en dieren. De omgang of strijd van mensen met de omge

ving wordt voorgesteld als een vanzelfsprekend gevecht, ingegeven door 

natuurlijke processen. De jacht op dieren kan zo worden vertaald als een 

onontkoombaar gevecht om de ruimte: 

De grooce roofdieren verslinden de minder sterke in de natuur, en waar de mensch zich 

uitbreidt, moeten ook de groote roofdieren wijken voor zijne aanvallen. Maar de huisdieren 

vonden hoofdzakelijk hunne ruime plaats onder de bescherming van den mensch. (Blink 

1885:175) 

Mensen zijn op dezelfde manier overgeleverd aan de strijd tegen dieren, als 

diersoorten ten opzichte van elkaar. Tegen mensen leggen zelfs roofdieren het 

af. Huisdieren, oftewel vee, krijgen daarentegen door menselijke invloed meer 

ruimte. Deze vaststelling nuanceert door "Maar" de houding ten opzichte van 

roofdieren. Wat dit citaat bovendien duidelijk maakt, is dat mensen ook 

structureel onderdeel zijn van de verhandelingen over planten en dieren. Zij 

wenden hun invloed aan en onderscheiden zich daarin niet van de invloed 

van de natuurlijke omstandigheden en van andere organismen. De formule

ringen wekken daarbij de indruk dat algemene wetmatigheden worden neer

gezet. Ook menselijke verlangens en gedragingen krijgen die betekenis. Het 

gaat met andere woorden over de essentie van mensen ten opzichte van de 

essentie van de verschillende dier- en plantensoorten. Bij nader inzien is die 

"mens" toch gedifferentieerder en gelden de wetmatigheden voor een speci

fiek soort mens. Voor die mens gelden de beschreven relaties ten opzichte van 

de planten en dieren: 

De mensch moest, om plaats voor zijne aangebouwde gewassen te verkrijgen, bijna overal 

strijd voeren tegen de hem omringende natuur. [...] Vandaar, dat ovetal, waar de beschaafde 

mensch zijn voet zet, de plantenwereld eene groote verandering ondergaat. (Krecke 

1884:135) 

De merkwaardige, terloopse specificatie van de mens als "de beschaafde mens" 

brengt de neutrale identiteit van de mens aan het wankelen. De essentie van 

"de mens" is teruggebracht tot de beschaafde mens. Velen zijn uitgesloten. 

Deze schijnbaar toevallige predikaten maken duidelijker dan ooit dat we dit 

citaat en andere fragmenten waarin "de mens" voorkomt, kunnen (of soms 

zelfs moeten) lezen als exposés over het menszijn. Een vergelijkbare inkadering 
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zagen we bij Bos, in zijn beschrijving van de Nederlander (zie paragraaf 2). 

De strijd die mensen vervolgens voeren tegen planten en dieren is 

voorts van een heel andere orde dan de strijd van planten en dieren. De 

menselijke benadering blijft gericht op beheersing en "vooruitgang", ook ten 

bate van planten en dieren. Deze inbreng vindt in de oude aardrijkskunde-

boeken een positieve waardering. Voor de dierenwereld leidt die tot een 

toename van "huisdieren", voor de wereld van de planten tot de ontwikkeling 

van landbouwproducten, een "dankbare" ontwikkeling: 

De mensch riche op die plaatsen op aarde, waar hij zijne heerschappij voert, den plantengroei 

zooveel mogelijk naar zijn voordeel. Daardoor heeft hij ook veel invloed op het plantenkleed 

der aarde; de planten der landbouwstreken hebben hunne ontwikkeling alleen aan de 

menschelijke kunst te danken. (Blink 1885:174) 

Ontwikkeling is dus niet alleen voorbehouden aan mensen, maar ook aan de 

plantenwereld. Uiteindelijk staat steeds een menselijk subject in het centrum 

van betekenis. Die bepaalt de beschrijving van de omgeving van planten en 

dieren. Zelfs als het gaat om een verspreiding van soorten planten en dieren, 

klinkt diens stem door, bijvoorbeeld in aanduidingen als "nuttige dadelpal

men" en "gezellige planten" (Krecke 1884:129,130). Of, zoals Blink het 

"plantenkleed der aarde" beschouwt: "De planten zijn als het ware de tooi dei-

aarde. Door haar verkrijgt een landschap bekoorlijkheid en afwisseling; waar 

geene planten groeien ligt de aarde woest en ledig" (Blink 1885:172). Hier 

zijn de planten vetsiering, of luxe, ten behoeve van mensen. Deze stijlfiguren 

zijn meermalen voorgekomen. Eerder lazen we in de beschouwing over Austr

alië over "de vreselijkste woestijnen", of elders over "een gelukkig klimaat". De 

beeldspraak bestaat eruit dat menselijke ervaringen of subjectieve waarderin

gen worden geprojecteerd op objecten; waar de subjectiviteit afneemt, wint 

het imago van objectiviteit. 

Opmerkingen over de mens staan niet willekeurig in de verhandelin

gen over planten en dieren. "De mens" brengt structuur in die verhandelin

gen. "De mens" structureert, als scharnier, de overgang van planten naar 

dieren. Zowel de wereld van de planten als van de dieren zijn geschreven in de 

richting van de menselijke invloed; uiteindelijk zijn planten en dieren onder

worpen aan mensen. Zo gelezen, schetsen de paragrafen de ontwikkeling van 

een natuur- naar een cultuurstaat. Bovenstaand citaat vormde bij Blink de 

overgang naar de beschrijving van dieren. Met dit citaat over de cultivering 

van planten rondt hij het deel over planten af. Bij Krecke functioneren 

"mensen" op vergelijkbare manier. Ze markeren de overgang van de planten 

naar de dieren. Zo eindigt de beschrijving van de planten met de paragraaf: 



Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde 145 

"Invloed van den mensch op de verbreiding der planten; voortgang van de 

ontwikkeling der planten in de lente; uitroeien van bosschen" (Krecke 

1884:132-135). Welke invloed mensen ook uitoefenen, hun motivatie is 

positief en zo ook het resultaat van hun tussenkomst. En dat geldt ook voor 

het derde aspect dat Krecke onder de aandacht brengt, het uitroeien van 

bossen. Die uitroeiing is voorwaarde voor cultivering. 

De overgang van dieren naar mensen is vervolgens thematisch gezien 

analoog aan die van planten naar dieren. Nu komt de invloed van mensen op 

de verspreiding van dieren aan de orde. Evenals we hierboven hebben gelezen 

bij Blink, bestaat die invloed enerzijds uit het verminderen en uitroeien van 

"schadelijke" dieren, anderzijds uit het overbrengen van "nuttige" dieren 

(Krecke 1884:143). Lezen we terug, naar het begin van de afdeling over plan

ten en dieren, dan motiveert de introductie al de centrale positie van mensen. 

Die motivatie is bijna identiek met de korte uiteenzetting van het belang van 

de natuurkundige aardrijkskunde die aan het begin van dit hoofdstuk geci

teerd staat: 

Bij de behandeling van de verbreiding van planten en dieren zal voornamelijk gelet worden 

op die, welke in het wild voorkomen, terwijl tevens de veranderingen zullen worden 

vermeld, die de mensch daarin gebracht heeft. Deze beschouwingen zijn niet alleen uit een 

wetenschappelijk oogpunt van het grootste belang, maar ook voor het dagelijksch leven; 

want: zij bevatten de grondslagen, waarop handel en nijverheid, scheepvaart en goederen

vervoer te land berusten. (Krecke 1 884:125) 

Het vooruitgangsvertoog ligt kortom ook ten grondslag aan de beschouwing 

van de planten en dieren. Mensen zorgen voor de scheiding tussen een wilde 

staat en een cultuurstaat in de wereld van de planten. Die cultuurstaat is de 

basis van nijverheid, scheepvaart en goederenvervoer. 

Worden aan planten en dieren bij Krecke en Blink ook nog wel een 

zelfstandige plaats toegekend, bij Bos is de beschrijving ervan geheel gemoti

veerd door de betekenis voor de ontwikkeling van de mensen zelf. De motie

ven die hij eerder gebruikte bij de beschrijving van de relatie tussen mensen en 

hun natuurlijke omgeving, zet hij nu weer in bij de beschrijving van de relatie 

tussen mensen enerzijds en planten en dieren anderzijds. Veel sterker nog dan 

bij Krecke en Blink het geval is, ervaar ik de lezing van de diverse paragrafen 

als een ronddraaien in aaneengeschakelde cirkels. De draaiing wordt veroor

zaakt door het leidende motief van de mens en ontwikkeling, waaraan zich 

wisselend nieuwe elementen hechten. Zoals eerder de natuurlijke omgeving, 

bieden nu de planten en dieren de uitdaging aan mensen om zich te ontwik

kelen. Zo keren de onderwerpen uit de fysische geografie terug in de beschou

wing van planten en dieren: 
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De plantenwereld werkt voordeelig of nadeelig op de ontwikkeling des menschen. Een over-

groote rijkdom aan eetbare vruchten zoowel als een armelijke plantengroei werkt schadelijk 

op 's menschen beschaving. De eerste maakt hem vaak lui, afkeerig van inspanning: de 

tweede laat hem geen tijd over om zijn' geest te ontwikkelen. De gematigde zonen zijn 

daarom voor de ontwikkeling van 's menschen geest, den invloed van 't klimaat nog buiten 

rekening gelaten, het best geschikt. Europa is in dezen er het best aan toe daar het wat bodem 

en klimaat betreft met zeer gunstig gevolg nuttige gewassen uit andere streken der aarde kan 

opnemen. (Bos 1876:174)" 

Deze tekst doet ritmisch gezien denken aan het betoog van Blink waarin hij 

drie klimaatzones tegen elkaar afwoog: respectievelijk de hete, de koude en de 

gematigde zone, de favoriete zone, het gebied van Europa. Ook Bos maakt 

een gebruik van deze dialectische structuur. De voorkeur voor de gematigde 

zone zou overigens volgens Leerssen (1998) algemeen zijn: de meeste volken 

plaatsen zichzelf in de gematigde zone. En zo wijst elk land naar een warmer 

dan wel kouder buurland om zichzelf vervolgens gelukkig te prijzen. De 

koppeling tussen volkeren en klimaat beschouwt Leerssen bovendien als een 

van de oudste pogingen om traditionele nationale vooroordelen en stereoty

pen te systematiseren.1 

Klimaat wil Bos hier buiten beschouwing laten, maar de strekking van 

zijn betoog is eigenlijk dezelfde als van Blink. Volgens hetzelfde paradigma 

vervolgt hij zijn bespreking met een behandeling van al die producten die een 

speciale invloed hebben op bijvoorbeeld de handel of op de verspreiding van 

mensen. Aan de orde komt daarin de invloed van onder andere koren, aard

appel, katoen en koffie. Daarna is ook bij de dierenwereld "de mens" direct 

aanwezig: "De dierenwereld laat zich evenmin onbetuigd in den invloed op 

de mensch en zijne woonplaats" (Bos 1876:176). "Werkzaamheden" van 

mensen en ook hun ontwikkeling kunnen door dieren worden bepaald, 

bijvoorbeeld door roofdieren, mits zij niet in al te grote aantallen aanwezig 

zijn. Hun afwezigheid in Australië is daarom verantwoordelijk voor het 

ontwikkelingsniveau van haar bewoners: 

De strijd toch, waartoe ze den mensch uitlokken, scherpt zijn verstand en doet hem op 

middelen bedacht zijn om zich zelven, zijne huisdieren en het wild dat hij als voedsel 

gebruikt tegen aanvallen te beschermen, 't Is dan ook een groot nadeel voor de bewoners van 

Nieuw-Holland, dat dit werelddeel geene roofdieren bezit. 

(Bos 1876:177) 

Het vertoog over planten en dieren dat zich in de schoolboeken aftekent, laat 

zich uiteindelijk als volgt samenvatten. Planten en dieren staan in een 
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hiërarchische verhouding tot elkaar. Strijd legt de posities van verschillende 

organismen en soorten ten opzichte van elkaar vast. Hoger en lager hebben 

elkaar nodig, als tegenstanders in een noodzakelijke strijd om voort te bestaan 

en zich te verspreiden in een nieuwe ruimte. In die strijd participeren mensen 

ook. Het strijd-motief bij planten en dieren gaat samen met vele personifica

ties, waardoor mensen, in hun strijd, zich nog nauwelijks van planten en 

dieren onderscheiden.18 De menselijke drijfveer is van gelijke orde en even 

natuurlijk. Planten, diëten en mensen vormen een logisch samenhangend 

geheel, gestructureerd van laag naar hoog. 

Subjectiviteit is in het vertoog onzichtbaar gemaakt. Wat we lezen is 

een sociaal-darwinistisch vertoog, het verhaal van de strijd en de ondergang 

dan wel vooruitgang, de verspreiding van de soort of het ras. Om de betekenis 

van de paragrafen over planten, dieren en mensen te analyseren, is een analyse 

van de samenhang tussen de thema's noodzakelijk. De paragrafen stimuleren 

dat ook door regelmatig te verwijzen naar voorgaande of komende observaties 

of stellingen. Dan komt een plot in beeld. De thema's, de onderwerpen die 

binnen de teksten over de planten en dieren voorkomen, krijgen door die plot 

samenhang. Eén motiefis zeer bepalend voor die samenhang: "de mens". Af 

en toe duikt dit abstracte subject op. Die "mens" verbindt de onderwerpen 

met elkaar, verbindt de beschrijving van de planten met de dieren en geeft de 

onderwerpen betekenis, terwijl zich gaandeweg een specifiek mensbeeld 

ontwikkelt. "De mens" verwijst naar de ideale groep mensen en staat gelijk 

aan de beschaafde mens, de mens die deelt in de vooruitgang. Elke inmenging 

van die mens in de wereld van planten of dieren heeft een gunstig resultaat. 

De rassen van mensen zijn dan nog nauwelijks expliciet aan de orde geweest, 

maar een aantal motieven dat in die paragrafen voorkomt, is dan al gepasseerd 

en aannemelijk gemaakt. En in een aantal methoden is de lezer al vertrouwd 

met het denken in termen van rassen; hij weet dat hij als Nederlander en 

Europeaan tot het blanke ras behoort. Bovendien kan hij zich inwoner 

noemen van het beschaafde deel van de wereld. 

3.6 Raciale kwalificaties 

Gaan we tenslotte naar het laatste onderdeel van de natuurkundige aardrijks

kunde waarin de mensen centraal staan en ingedeeld worden naar ras. Een 

overzicht van rassen sluit de aardrijkskundeboeken af. Dit overzicht bevat 

ondanks onderlinge variaties, in ieder geval een aanduiding van de diverse 

rassen, de lichamelijke karakteristieken en een aanduiding van het zoge

naamde woongebied. Deze twee aspecten zal ik interpreteren als motieven die 
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ongelijkheid tussen rassen uitdragen. Hiertoe lees ik ook heen en weer, naar 

voorafgaande en volgende tekstfragmenten. Terug naar de paragrafen over 

planten en dieren, vooruit naar de beschrijving van de volgende rassen. Die 

stappen zijn noodzakelijk omdat de teksten bij de rassen zeer compact zijn, 

maar sommige begrippen zijn "vol van betekenis": er zit een verhaal achter. 

Veel lijkt weggelaten en er wordt een groot beroep op de lezers gedaan de lege 

plekken in te vullen zodat de korte teksten toch als een zinvol geheel te lezen 

zijn. Maar de metaforen geven hiertoe ook aanleiding. 

Allereerst valt op dat in alle vier de boeken het Caucasische, het blanke 

of het Middellandse ras helemaal boven- of helemaal onderaan staat. Die 

plaats wordt niet beredeneerd. Aan de indeling en de volgorde ligt bovendien 

geen systematische of consequente toekenning ten grondslag van meer- en 

minderwaardige eigenschappen, zoals van een expliciet racistisch vertoog te 

verwachten zou zijn. De analoge structuur met de beschrijving van planten 

(die begon steeds bij "laag") is dus gedeeltelijk opgeheven. Toch is de positie 

van het blanke ras een superieure. 

Enkele schrijvers uiten overigens hun twijfel over de juistheid van een 

rassenindeling, hoewel dit uiteindelijk geen gevolgen heeft. Allen presenteren 

een overzicht. Krecke vindt de rassenindeling kunstmatig en verwacht net als 

Blink meer van een indeling op basis van talen of volksstammen. Voordat zij, 

evenals Schuiling, een overzicht presenteren, leggen zij zich erop toe dit van 

een overtuigende en genuanceerde argumentatie te voorzien. Ze verwijzen 

daarbij naar de wetenschappelijke discussies. Bij Blink staan die zelfs centraal. 

Hij presenteert de indelingen van Blumenbach, van Haeckel (ook geschreven 

als "Häckel") en Müller, en van Peschel. De indeling van Blumenbach op 

basis van huidskleur noemt Blink verouderd en hij vermeldt vervolgens de 

indeling van Haeckel en Müller19 waarbij gelet is op taal, haargroei, schedel-

vorm, stand van tanden en ogen, gelaatshoek en huidskleur (1885:182). 

Schuiling noemt die criteria ook, zonder de namen van de wetenschappers, 

maar voegt daar net als Krecke het criterium "geestelijke ontwikkeling" aan 

toe: "(...) terwijl men deze lichamelijke kenmerken in verband trachtte te 

brengen met de ontwikkeling van den geest" (Schuiling 1896 deel 2:118). 

Schuiling geeft evenwel geen commentaar op deze wetenschappelijke ambi

tie. Door de verleden tijd "trachtte" is het alsof hij afstand neemt van die 

poging. Hij, noch Krecke neemt dit criterium uiteindelijk op als basis voor 

het rassenoverzicht. De betekenis van deze en andere inconsequenties vast te 

stellen, is een doel van de analyse. Ik zal deze aan de hand van twee motieven 

presenteren: verspreiding en uiterlijk. 
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Verspreiding als succes 

Verspreiding heeft in de voorafgaande hoofdstukken over planten en dieren al 

een bijzondere betekenis gekregen: een strijd om ruimte tussen de diverse 

soorten zou leiden tot versterking van een bepaalde soort en tot verdere 

verspreiding. Verspreiding is dus een teken van kracht en superioriteit. In de 

teksten over rassen komt dit begrip ook voor, soms letterlijk, soms impliciet. 

Het is onderdeel van de karakterisering der rassen. Toch functioneert 

verspreiding niet expliciet als argument voor ongelijkheid tussen raciale 

subjecten. Het is als zodanig althans niet herkenbaar. Als concept is het wel 

aanwezig. Er bestaat aanleiding genoeg om verspreiding ook hier als bewijs 

van superioriteit te begrijpen. Die aanleiding geeft Krecke heel duidelijk. Zijn 

rassenoverzicht bekijken we allereerst in detail. Daarna geef ik de andere 

auteurs het woord. Allen tonen nieuwe determinanten voor de superiorise-

ring van blank, die soms impliciet blijven. 

Krecke laat de beschouwing over dieren thematisch aansluiten op 

mensen. De overgang tussen beide onderwerpen wordt gemaakt doordat de 

invloed wordt vastgesteld van de mensen op de verspreiding van dieren. Dit 

onderwerp sluit de paragraaf over dieren af. Vervolgens luidt "verspreiding" 

de volgende paragraaf in: mensen hebben zich over de gehele aarde verspreid 

en kunnen zich bijna overal vestigen (Krecke 1884:144-145). En daarna 

komt het motief letterlijk alleen terug bij het blanke ras. Als thema hebben we 

"verspreiding" eerder gezien en speelde het een rol in Blumenbachs onder

scheiding van dieren en mensen: mobiliteit ("pantadatios") maakte hen, naast 

rede, superieur aan dieren (zie hoofdstuk 2). Opvallend is ook de gelijkenis 

met de volgende opening van het hoofdstuk over land- en volkenkunde in een 

iets ouder aardrijkskundeboek van Pütz (ca. 1865): 

Meer dan de plant, die gemakkelijk bezwijkt onder den invloed van een vijandig klimaat of 

ungünstigen grond, is het dier geschikt om in verschillende deelen der aarde te leven; maar 

geen georganiseerd wezen is daartoe in hoogere mate bekwaam dan de mensch, die in alle 

streken zijn verblijf kan houden. (Pürzca. 1865:33) 

De intertekstuele samenhang tussen dit, weliswaar oudere, schoolboek en dat 

van Krecke springt zeer in het oog. Bij Pütz is de verhouding tussen planten, 

dieren en mensen gebaseerd op het vermogen tot verspreiding. Hoe groter dit 

vermogen, des te hoger de positie. Mensen blijken dit vermogen dus in gelijke 

mate te bezitten: de mensheid in haar geheel staat boven dieren, respectieve

lijk planten. Maar het beeld van die eenheid wordt bij Krecke direct ontze

nuwd. Verspreiding differentieert de rassen. De verschillen zouden 

lichamelijk van aard zijn: "de vorm van den schedel, de kleur der huid, den 
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aard der haren en den graad van verstandelijken ontwikkeling" (Krecke 

1884:145). Maar in de toelichting bij de rassen speelt alleen verspreiding een 

rol en niet de vorm van de schedel of de graad van verstandelijke ontwikke

ling. Krecke verdeelt de rassen in twee groepen: de talrijke en de minder 

talrijke rassen. Tot die eerste groep behoren drie rassen: het Caucasische of 

blanke ras, het Mongoolse of gele ras en het Ethiopische, zwarte of "negerras". 

Dit zijn de drie talrijkste en in hun geboorteland de "zuiverst bewaarde 

rassen". Deze polygenetische opvatting wordt ondersteund door de geografi

sche verwijzing in de namen van de drie rassen: Caucasus, Mongolië en 

Ethiopië. De tweede groep bestaat uit rassen die "min of meer gemengd" zijn. 

Die vertegenwoordigen dientengevolge dus ook een andere tijd: ze zijn later 

ontstaan. Hiertoe behoren het Maleise of bruine ras, het Australische ras en 

het Amerikaanse, rode of koperkleurige ras. Verspreiding is dan binnen de 

eerste groep een karakteristiek van het blanke ras, en dat bereikt een groter 

gebied dan de andere rassen. 

1. Het Kaukasische of blanke ras, dat de bewoners van Europa (behalve Finland, Lapland en 

het noordoostelijk gedeelte van Zweden) het zuidwestelijk gedeelte van Azië en Noord-

Afrika bevat, terwijl zeer vele in andere werelddeelen verspreid zijn. 

2. Het Mongoolsche of gele ras, dat bijna al het overige gedeelte van het vaste land van Azië, 

benevens Finland en Lapland bewoont. (Krecke 1884:145) 

Het eerste ras komt meer nog dan het tweede in de buurt van de "panta-

datios", alsof vooral dat ras getoond heeft dat de mens inderdaad alle streken 

kan bewonen. Als een openslaande waaier hebben zij zich verspreid, vanuit 

een oorspronkelijk kerngebied, naar de randen. Van het gezegde "verspreid 

zijn" is niet meteen duidelijk of dit een naamwoordelijk dan wel een werk-

woordelijk gezegde is. Met andere woorden: een hoedanigheid wordt uit

gedrukt of het resultaat van een proces. Dat dit eventueel een historisch 

gegroeide situatie is, blijkt pas uit de toelichting bij het zesde ras. Ook bij het 

vijfde ras is sprake van een ontwikkeling. Alleen bij het Amerikaanse ras is 

duidelijk dat afname een gevolg is van de uitbreiding van Europeanen: 

5. Het Australischeras. Eenige zijn donkerbruin, andere zwart. Hiertoe behooren de inboor

lingen van Nieuw-Holland, van Nieuw-Guinea en van enkele eilanden der Indische Zee. 

Hun aantal is in den laatsten zeer afgenomen. 

6. Het Amerikaansche, roode of koperkleurige ras (Indianen) dat vroeger het grootste 

gedeelte van Amerika bewoonde, doch door de toenemende uitbreiding der Europeanen 

zijn ondergang nabij is. (Krecke 1 884:145) 



Hoofdstuk 3 De natuurlijke aardrijkskunde 1 5 1 

De stabiele, relatief (door "verspreid zijn") tijdloze situatie die verondersteld 

wordt bij 1 en 2, bestaat niet bij 5 en 6. Niet zozeer aantal, maar afname en 

toename, en dientengevolge een historisch of toekomstig besef, hoort bij de 

beschrijving van deze rassen. Dat er een relatie bestaat tussen verspreiding van 

het blanke ras en afname van andere rassen, wordt erkend, althans voor het 

Amerikaanse ras. Door de nominalisatie "toenemende uitbreiding" wordt 

echter eerder gesuggereerd dat we met een natuurverschijnsel te maken 

hebben dan met een doelbewuste bezetting en verovering van Amerika door 

Europeanen. De genocide op indianen of de geschiedenis van verovering of 

onderdrukking in het algemeen, wordt ook hier in een evolutionistisch 

vertoog gepast en is slechts de consequentie van de drang om ruimte van een 

ras. 

Toch berust die interpretatie niet op deze citaten alleen. Drang of 

strijd zijn geen thema's bij mensenrassen. Bij het vijfde ras staat zelfs alleen dat 

hun aantal is afgenomen. Achtergronden blijven onbenoemd. Voor de invul

ling daarvan staat hooguit het evolutionistisch vertoog over planten en dieren 

ter beschikking. Aan de lezers zelf is overgelaten, dit mee te nemen bij de 

interpretatie. Dan kan de propositie over verdwijning van een ras gelezen 

worden als een herschrijving van de "survival of the fittest". Dat rassen en niet 

mensen of volkeren de handelingen (impliciet) uitvoeren, zal de lezers ertoe 

verleiden de veroveringstochten in Amerika te beschouwen als noodzakelijke 

confrontaties, ingegeven door natuurlijke, door het ras bepaalde behoeften. 

Rassen wijken in die zin niet af van planten- en diersoorten. De uitnodiging 

om de verhandelingen over planten, dieren en mensen als één betoog te lezen, 

wordt tenslotte gestuurd door de afsluiting van de paragraaf. Daarin biedt 

Krecke een overzicht van hoogtes waarop mensen in staat zijn te wonen. Dit 

deed hij ook voor planten en dieren. 

Of een relatie bestaat tussen verspreiding en raszuiverheid, blijft 

onduidelijk. Hierop wordt misschien aangestuurd door de voorspelling dat 5 

en 6 zullen verdwijnen. De geschiedenis van kolonialisme is wel een raciale 

geschiedenis geworden. Ras kan zo de hegemonie van Europa legitimeren. 

Aantal en verspreiding bepalen de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van 

rassen. In die zin vormen 1 (het blanke ras) en 6 (het Australische ras) de 

grootste oppositie: het eetste ras is het talrijkste, het laatste is al bijna 

verdwenen. Maar een principiële raciale ongelijkheid heeft Krecke hier niet 

uiteengezet. Op grond van zijn tekst is het strikt genomen niet mogelijk om 

verspreiding versus uitsterven te beschouwen als tekens van superioriteit van 

het blanke ras versus inferioriteit van andere rassen. Wat minder impliciet ligt 

die redenering wel besloten in de beschrijving van het Amerikaanse ras, 

eenvoudig omdat geen andere oorzaak wordt aangereikt. Uitbteiding van 
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Europeanen kan uiteindelijk alleen ondergang van indianen tot gevolg 

hebben als sprake is van machtsoverwicht, sterfte door verspreiding van onbe

kende ziekten daargelaten. 

De voorbeelden uit Krecke zijn niet uniek maar meer een verwerking 

van een algemeen vertoog met een vastliggende representatie van de verhou

ding tussen mensen, tussen Europeanen enerzijds en "anderen", de minder 

talrijken, anderzijds. Schuiling gaat in op die tegenstelling nadat hij een over

zicht van negen rassen heeft gegeven. In dit overzicht staat het blanke ras 

bovenaan, gevolgd door respectievelijk Negers, Hottentotten, Dravida's, 

Mongolen, Maleiers, Papoea's, Australische Negers en Roodhuiden. Daarbij 

vermeldt hij alleen het woongebied. In de toelichting besteedt hij aandacht 

aan de Caucasiërs, met name aan de Indogermanen. Zonder dat hij hiervoor 

direct argumenten aanvoert, stelt hij: 

Aan de spits der beschaving staan de Kaukasiërs en onder deze vooral de Indo-Germanen, 

welke alle door de verwantschap der door hen gesproken talen bijeenbehooren. (Schuiling 

1896 deel 1:118) 

Schuiling heeft dus direct een uitgangspositie bepaald: er is een superieur ras. 

Oorsprong is hier zowel verwerkt in de aanduidingen Caucasiërs en Indo

germanen, respectievelijk verwijzend naar de veronderstelde oorsprong der 

mensheid in de Caucasus, als naar de oorsprong der talen, het Indogermaans. 

Een relatie tussen beschaving en oorspronkelijkheid legt Schuiling hier op 

zich niet. Duidelijker is wel de suggestie van een relatie tussen beschaving en 

verspreiding. Schuiling onderscheidt acht groepen Indogermanen en hij laat 

zien tot welke gebieden deze zich hebben verspreid. Zo creëert hij een verband 

tussen beschaving en verspreiding, alsof verspreiding van de Indogermanen 

het begrip beschaving expliciteerr. Maar net als Krecke legt ook hij geen 

helder causaal verband. Na de verspreiding van de Indogermanen gaat de 

aandacht in de tekst naar de "laagst ontwikkelde rassen" en naar de gevolgen 

voor deze van de verspreiding van de Indogermanen. We lezen dan een verge

lijkbaar betoog als in Krecke over verspreiding van het ene ras en afname van 

het andere ras, nu beschreven als een ontmoeting tussen hoog en laag ontwik

kelde rassen, waarin de laatste het onderspit zullen delven. De precieze 

oorzaak blijft onbenoemd. Nu is werkelijk aan de lezers overgelaten om een 

verklaring te formuleren: 

Deze uitzetting van het terrein der hoogst ontwikkelde rassen heeft voor de laagst ontwik

kelde rassen - de Australische Negers, de Roodhuiden, de Maleiers en de Hottentotten - in vele 

streken noodlottige gevolgen gehad. Hier en daar zijn ze na en door de aanraking met het 
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Blanke ras reeds uitgestorven en het eerstgenoemde ras gaat zijnen algeheelen ondergang te 

gemoet (oorzaken?). (Sehuiling 1896 deel 1:119) 

Hebben de lezers voor de beantwoording van de vraag alleen deze informatie 

ter beschikking, dan zullen zij waarschijnlijk de bepalingen "hoogst ontwik

kelde" en "laagst ontwikkelde" als een causale aanwijzing opvatten: het laag 

ontwikkelde ras van de Australische Neger kan niet op tegen het hoog 

ontwikkelde ras van Blanken en gaat daarom ten onder. 

Door diverse stijlkeuzes (nominalisaties, lexicale keuzes) wordt de 

politieke Europese geschiedenis van imperialisme en kolonialisme onzicht

baar. Daarvan hebben we inmiddels vele variaties gezien. Een deterministisch 

en evolutionistisch vertoog leent zich daar uitstekend voor. Daarin functione

ren ook de verhoudingen tussen rassen. Schuiling heeft aangeduid waarheen 

verschillende groepen van Indogermanen zich hebben verspreid. Daarna gaan 

ze weer op in een ras, een hoog ontwikkeld ras, en gedragen zij zich volgens 

die raciale identiteit. Hun verscheidene verplaatsingen worden abstract 

samengevat met "deze uitzetting van het terrein", wat eerder de aandacht op 

"het terrein" vestigt, dat zich vanzelf vergroot, dan op mensen die zich 

verplaatsen en daarbij terrein veroveren op anderen. De praktijken van vero

vering, uitbuiting, uitroeiing worden eufemistisch verwoord met "aan

raking", wat in feite de dramatische en fatalistische voorstelling van de 

gebeurtenissen versterkt. "Aanraking" doet meer denken aan een liefdevol 

gebaar, dan aan een gewelddadige strijd en wekt misschien wel de indruk dat 

lichamelijk contact zich niet verdraagt tussen mensen van verschillend ras. 

Aanraking alleen is al genoeg, wil het proces van ondergang van "lager" zich 

voltrekken. Er is geen aanval. Verzet is dus ook niet mogelijk, laat staan zinvol. 

Krecke betrok in zijn beschrijving van de rassen een heden en een (mogelijke) 

toekomst. In die toekomst hebben de Australiërs en de Amerikanen geen 

plaats meer. Schuiling voegt hier de Maleiers en Hottentotten aan toe. 

Schuiling nu, zet de toekomstverwachting verder voort, wat hij symbolisch 

aan het einde van het boek doet, alsof we een deel van een feuilleton lezen. 

Aansluitend op de aankondiging van de ondergang sluit hij het boek af met 

een zeer korte paragraaf (6 regels) "verspreiding van menschen". Daarbij 

hoort een tekening dat de bevolkingsdichtheid van de diverse werelddelen 

laat zien. Die legt niet alleen een bestaande situatie vast. Blijkens de toelich

ting moet die tekening in een toekomstig perspectief worden geplaatst, te zien 

door de bril van een kolonisator: 

Van de werelddelen is Europa verreweg het dichtst bevolkt. Dit blijkt duidelijk uit de achters

taande teekening, die aangeeft, hoeveel ruimte één mensch heeft in elk der vijf werelddeelen. 
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Ze leert tevens, dat Amerika, en nog meer Australië, veel meer menschen moeten kunnen 

voeden, dan er wonen. (Schuiling 1896 deel 1:119) 

Bron: Schuiling 1896. deel I paragraaf 45 

De tekening toon: een oneven

wichtigheid in bevolkingsdicht

heid. Bevolkingsdichtheid wordt 

in die tijd algemeen gezien als 

een voorwaarde om tot ontwik

keling te komen.20 Meer sprei

ding over de werelddelen kan een 

evenwichtiger beeld op leveren. 

Deze schets is bijzonder wrang, 

nadat het uitsterven (en niet de 

genocide!) van volkeren is aange

kondigd. Zal deze mogelijkheid 

inderdaad worden benut, dan 

betekent dit een absolute onder

gang van indianen en Australiërs. 

Dat hebben de lezers daarvoor 

kunnen leren. Ook hier rest voor "menschen" in de klarste zin, geen andere 

identiteit dan die van "Europeanen". 

Uiterlijk 

Het motief van verspreiding is bij Blink niet verwerkt in de tekst over rassen. 

Bovendien vinden we in de paragraaf over rassen geen verwijzingen naar 

thema's uit de fysische geografie. De bespreking van rassen staat zelfs los van 

de direct voorafgaande paragraaf "De ontwikkeling van de mensch", waarin 

de definities van ontwikkeling en vooruitgang langzaam duidelijk werden, als 

definities met universele waarde. Daarin werden op Nederland na, geen 

werelddelen of landen benoemd. Zoals gezegd ligt bij Blink nu het accent op 

de discussie over de diverse indelingen. Die zet hij naast elkaar. De meeste 

aandacht besteedt hij aan een indeling op basis van haarvorm, die twaalf 

rassen oplevert. Daarin nemen ook de "Middellandsche zeevolken" (vergelijk

baar met het Caucasische of blanke ras) een plaats in. Zij worden als laatste 

genoemd en behoren met de Nuba's en Dravida's tot de groep van "lokhari-

gen". Dergelijke korre beschrijvingen van het uiterlijk van de diverse rassen 

analyseer ik hier. Zij vormen de tweede groep impliciete en expliciete deter

minanten van een racistisch vertoog. 

In het overzicht van Blink bepaalt de omschrijving van de zogenaamde 

lokharigen de status van deze en andere rassen. De Middellandsche zeevolken 
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staan onderaan, de Hottentotten en de Papoea's, ofwel de "bundelharigen", 

bovenaan. Zij lijken zo het verst af te staan van de "lokharigen". Van zes rassen 

is ook een afbeelding opgenomen, dat wil zeggen een tekening en profil van 

zes mannen, vertegenwoordigers van respectievelijk het Middellandsche-

zeeras, van Amerikanen, Mongolen, Negers, Australiërs en Hottentotten 

(Blink 1885:181). De volgorde is hierin omgedraaid. In plaats van onderaan 

zoals in de tekst, staat het Middellandsche-zeetas nu bovenaan. De plaatsing 

wordt ook bij Blink niet beredeneerd, maar de evaluatieve beschrijving van de 

"lokharigen" kan wel een argument opleveren: hun uiterlijk wordt positief 

gewaardeerd, in tegenstelling tot de andere categorieën van mensen waarbij 

geen of een negatief commentaar wordt gegeven. 

De gladharigen onderscheiden zij [Müller en Haeckel] weer in sluikharigen, die glad en stijl 

Kaar hebben, en lokharigen, die her haar in sierlijke lokken om het hooid golft. (Blink 

1885:182) 

De lokharigen worden in poëtische stijl beschreven, zowel door de zinsstruc

tuur als door "sierlijke lokken" en "om het hoofd golven". De positieve evalu

atie is exclusief voor dit ras en heeft als effect dat andere rassen op grond van 

hun uiterlijk automatisch minder waardering krijgen. Dergelijke emotieve 

karakteriseringen staan dus niet bij alle rassen, maar we kunnen veronderstel

len dat wanneer zij bij één of meer rassen wel opgenomen staan, dit betekenis 

heeft voor de kwalificatie van andere rassen. De kenmerken brengen een 

differentiatie tot stand. Een vergelijkbaar effect treedt ook op als de omschrij

ving afstandelijker is. Krecke volstaat bijvoorbeeld voor het Negerras met de 

karakterisering "met gekroesde haren". Alleen bij Negerras staat de haarvorm 

vermeld, wat impliceert dat dit een bijzondere en afwijkende vorm is. De 

norm is zo niet alleen nog eens vastgelegd. De auteur kan er tevens van 

uitgaan dat de norm al bekend is en dat de lezers impliciet zelf hieraan 

voldoen: zij behoren tot het blanke ras dat zich onder meer kenmerkt door 

plat haar. Indirect betoont die karakterisering de machtspositie van het 

blanke ras, dat optreedt als (vanzelf)sprekend subject. 

Explicieter dan de andere boeken is Bos ook nu in zijn voorkeur voor het 

zogenaamde Caucasische ras. Twijfel over de indeling vermeldt hij niet. De 

onderscheidingen worden begeleid door een beschrijving van het uiterlijk of 

liever gezegd van een uiterlijke kwaliteit, waaraan soms is toegevoegd een 

ontwikkelingsniveau of innerlijke karakteristiek. Daaraan hecht hij het 

verspreidings-motief. De genegenheid voor het blanke ras is zonneklaar, 

zowel op grond van het uiterlijk als op grond van een geestelijke aangeboren 

kwaliteit. Bos haalt nogmaals het concept aan van oorspronkelijke aanleg: 
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De Kaukasiërs hebben vaak eene blanke kleur, die verder naar 'r Z. soms echter in eene 

bruine overgaat; over 't geheel zijn de gelaatstrekken fijner en edeler dan die van de andere 

rassen. In oorspronkelijker! aanleg staan zij bovenaan. (Bos 1876:183) 

Bij Bos versterkt de plaatsing achteraan de tegenstelling met de eerst 

genoemde rassen, die van Nieuw-Hollanders en Papoea's. Zij zijn al eerder 

genoemd. Een hoge dunk zullen de lezers van hen niet hebben, gezien de 

eerdere suggestie dat beschaving voor hen niet weggelegd is. De Nieuw-

Hollanders worden als eersten beschreven. Die beschrijving is echter een 

afschrijving. Hun uitsterven hangt in de lucht door de verwijzing naar de 

Tasmaniërs in de laatste zin: 

De bewoners van Nieuw-Holland hebben een rijkelijk behaard lichaam, eene donkere huid, 

een neus die aan den wortel smal is doch naar beneden zich sterk verbreedt zonder krom te 

worden, en een grooten, leelijk gevormden mond. Sommige stammen zijn naar het lichaam 

zoowel als naar den geest toonbeelden van krachteloosheid, andere daarentegen zijn licha

melijk goed ontwikkeld, doch alle staan ze op den laagsten trap van beschaving. De Tasma

niens zijn geheel uitgestorven. (Bos 1876:181)21 

Een causale relatie tussen beschavingsniveau en uitsterven wordt hier niet 

verwoord, maar het uitsterven van Tasmaniërs laat voor Nieuw-Hollanders 

eigenlijk geen andere gevolgtrekking meer toe. Het ontbreken van een 

expliciet verband tussen beide maakt deze intetpretatie natuurlijk discutabel. 

Feitelijk wordt geen relatie gelegd. Toch kunnen we de laatste zin, de manier 

waarop die is toegevoegd, ook anders lezen; hij zorgt voot spanning, juist 

doordat een verbinding ontbreekt. De toevoeging van de laatste zin impli

ceert een narratieve dimensie, die ook de interpretatie van de beschavingstoe

stand van Nieuw-Hollanders kan beïnvloeden. In dit licht kan ook de 

beschrijving van hun uiterlijk extra betekenis krijgen: lelijkheid en krachte

loosheid voorspellen en legitimeren hun ondergang, ze brengen hun eigen 

ondergang teweeg. Zij zijn de laagste mensen, een beeld dat waatschijnlijk al 

direct wordt opgeroepen door aan hen een "rijkelijk behaard lichaam" toe te 

schrijven, een karakterisering die meer past bij apen dan bij mensen. 

In hoofdstuk 1 sprak ik nog mijn twijfel uit over de juiste karakterise

ring van huidige en oudere vormen van racisme. Tegenwoordig zouden die 

meer cultureel georiënteerd zijn. Biologisch racisme zou de oude vormen 

definiëren. Mijn veronderstelling is weliswaar dat ook oude vormen een 

duidelijk culturele component hebben, hiet zien we precies uitgedrukt wat 

biologisch racisme is: het lichamelijk gestel wordt als inferieur gekwalificeerd. 
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Deze kwalificatie actualiseert het sociaal-darwinistische vertoog. 

Na de Nieuw-Hollanders worden de Papoea's beschreven, die in 

ontwikkeling boven de Nieuw-Hollanders zouden staan (Bos 1876:182). 

Door hun gedrag zouden de Papoea's zich weer onderscheiden van Maleiers: 

"De Maleier verbergt zijne gemoedsaandoeningen, de Papoea loopt ermede te 

koop" (Bos 1876:182). Het onderscheid tussen Papoea's en Maleiers is overi

gens van recente datum. Wallace deed het voorstel hiertoe in 1869. Bos lijkt 

de karakterisering van Papoea's en Maleiers aan Wallace te hebben ontleend. 

De overeenkomst met diens beschrijving, in de Nederlandse vertaling, is in 

ieder geval opmerkelijk: 

De Maleier is bedeesd, koel, ingetogen en zwijgzaam; de Papoea is vrijmoedig, onstuimig, 

prikkelbaar en luidruchtig. De eerste is ernstig en lacht zelden; de tweede is vrolijk en lacht 

graag: de een verbergt zijn emoties, de ander toont ze zondet terughoudendheid. (Wallace 

1996:615) 

De criteria voor de diverse rassen zijn niet bij alle beschrijvingen consequent 

doorgevoerd. Soms gaat het om een eenheid van taal, soms om gedrag, zoals 

bij de Maleiers ter onderscheiding van de Papoea's. Waardering is er alleen nog 

voor het uiterlijk van de Dravida's: " 't zijn groote gespierde menschen met 

groote, mooie oogen en weelderigen baardgroei" (Bos: 1876:182). Ook bij de 

beschrijving van de Hottentotten en de bosjesmannen volstaat Bos met een 

aanduiding van het woongebied en een beschrijving van hun uiterlijk: "Zij 

hebben eene bruingele kleur, haar dat in bundeltjes gescheiden is en eene 

huid, die spoedig rimpelig wordt" (Bos 1876:182). Deze beschrijving van 

bosjesmannen en Hottentotten zullen we nog regelmatig tegenkomen. Ook 

hier leidt de beschrijving van "anderen" tot een completer en positiever beeld 

van het blanke ras. 

3.7 Conclusie 

Ik ben de analyse van het raciale vertoog in de boeken van Blink, Bos, Krecke 

en Schuiling niet gestart met de paragrafen of hoofdstukken over rassen. Die 

zijn in deze boeken maar kort. De analyse begon voorin, met de voorberich

ten, waarin de doelstelling van de natuurkundige aardrijkskunde uiteen wend 

gezet. Die maakten duidelijk dat dit vak een speciaal mens- en wereldbeeld 

voor ogen heeft. Dit beeld zou uiteindelijk ook raciaal ingevuld worden. 

De analyse was dan ook gemotiveerd door de veronderstelling dat niet 

zozeer de afzonderlijke bijdragen over rassen, als wel de voorafgaande paragra-
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fen over de fysische geografie, over dieren en planten, een raciaal vertoog 

zouden kunnen formeren. In deze aardrijkskundeboeken klinken weliswaar 

de wetenschappelijke vertogen door, die ik in het vorige hoofdstuk naar voren 

bracht. Toch put geen van de auteurs zich uit in het vinden van denigrerende 

termen om minderwaardigheid van rassen uit te drukken, die we wel aantrof

fen in wetenschappelijke verhandelingen. De racistische component van ras 

ontstaat door het hele vettoog, het verhaal dat geweven wordt rond het totaal 

van fysisch-geografische en natuurhistorische onderwerpen. De motieven die 

in deze paragrafen een hiërarchische ordening van planten en dieren bepalen, 

spreken mee in de teksten over rassen. In die eerste hoofdstukken komen al, in 

de woorden van Balibar (zie hoofdstuk 2), de sociaal-politieke waarden naar 

voren die de rassen betekenis geven. Wat op dat moment dan reeds duidelijk 

is geworden, is dat Europa en Europeanen, een onaantastbare machtspositie 

in de wereld hebben verworven, een verworvenheid van het zogenaamde 

blanke ras. 

Die positie wordt voornamelijk beredeneerd in een geografisch-deter-

ministisch en evolutionistisch vertoog, waarin ontwikkeling een kernbegrip 

is. De teksten zijn overwegend abstract, wat inherent is aan de stetke positi

vistische benadeling. De natuurlijke omstandigheden, met name het klimaat, 

dicteren gedrag of, abstracter aangeduid, veranderingen. De analyse zou zich 

expliciet richten op subjectiviteit, op de sociale subjecten en narratieve 

elementen, aspecten die juist op de achtergrond worden geplaatst. De meeste 

aandacht ging in dit hoofdstuk uit naar het leerboek van Bos. Toch gelden de 

conclusies in grote lijnen voot alle vier de methoden.22 

Letten we expliciet op de manier waarop de lezers worden aangespro

ken, bijvoorbeeld met de persoonlijke voornaamwoorden, dan zien we hoe 

binnen dat ogenschijnlijk neutrale vertoog een positief zelfbeeld wordt verwe

zenlijkt voor blanke leerlingen. Voor het leerboek van Bos heb ik aangetoond 

hoezeer in de behandeling van Nederland, en vervolgens van Europa, de 

onderwerpskeuze, de volgorde van de onderwerpen en stijl hieraan meewer

ken. Nederlander en Europeaan zijn overigens in de eerste plaats als ras gede

finieerd. 

Opvallend was hoe ook op zinsniveau een evolutionistisch gedachten-

patroon wordt uitgedragen (meermalen heeft een propositie de vorm "x leidt 

tot y"). Op een globaler niveau reflecteert de volgorde van de onderwerpen, 

impliciet een chronologische reconstructie van de ontwikkeling van Neder

land en Europa. Verhandelingen over die ontwikkeling zijn daarom ook te 

lezen als fragmenten uit een verhaal, het verhaal van Nederlandse en Europese 

wording en beweging, een ontwikkeling die vrijwel uitsluitend in positieve 

bewoordingen wordt neergezet en die optimistisch stemt. Dat verhaal stopt 
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weliswaar bij het toenmalige heden, middenin de periode van imperialisme 

en kolonialisme, maar het houdt een oog op de toekomst gerichr. 

Het determinisrische verroog heeft hier als neveneffect dat deze 

teksten juist niet over kolonisatie gaan of over onderdrukking. Het vertoog 

licht de consolidering van de machtspositie van Europa uit een politieke 

context, waardoor kolonialisme niet meer is dan een fase uit een ontwikke

lingsgang. Een kritische stellingname is hierdoor uitgesloten. Maar niet alleen 

op grond daarvan. Gesteld wordt dat elk contact van Europa met de omge

ving, de wijze waarop Europeanen de planten- en dierenwereld naar hun 

hand zetten, een positieve uitwerking heeft. Ook het contact van Europa met 

andere werelddelen heeft dat effect. Daarin onderscheiden mensen zich niet 

van dieren en planten. Mensen zijn onderdeel van de natuur, een geordende 

natuur wel te verstaan. Het idioom dat die ordening beschrijft, versterkt de 

verwevenheid. Strijd, ruimte, trap, verspreiding, uitroeien, ontwikkeling, zijn 

termen die zowel horen bij de beschrijving van de planten- en dierenwereld in 

hun onderlinge relaties als in hun relatie tot de fysisch-geografische omstan

digheden. Ze passen ook in de beschrijving van de relatie die mensen tot hun 

omgeving en andere organismen hebben. De verwevenheid waar de teksten 

op aansturen, heeft een retorisch effect: mensen(rassen) wijken in hun gedrag 

niet af van soorten planten en dieren. Hun gedrag is natuurlijk en vanzelf

sprekend. 

Die eenheid komt ook tot stand door het effect van "men" of "de 

mensen". Ik kende aan die mens een scharnierfunctie toe. Het nut voor "de 

mens" of de relatie van "de mens" tot een plant of dier, bepaalt namelijk regel

matig de overgang naar een nieuw onderwerp. Deze mens, gepresenteerd als 

universeel, heeft stilistisch gezien ook een belangrijk retorisch effect. Meer

malen blijkt dat voor deze mens moet worden ingevuld: de Europeaan, de 

man, de blanke, in het heden. Alleen deze mens bleek in staat zijn taak tegen

over de hem omringende wereld, de planten en dieren, te vervullen. 

Het laatste onderdeel van de natuurkundige aardrijkskunde, de 

pagina's over rassen, beschouwde ik als sluitstuk. De ordening van de organi

sche wereld, is een ordening van laag naar hoog. De mens vertegenwoordigt 

als laatste, de hoogste levende instantie. Maar deze pagina's vormen ook op 

een andere manier een sluitstuk. Ze tonen niet alleen de uiterste consequen

ties van de toepassing van een evolutionistisch vertoog op mensen, ze nodigen 

ook uit tot een herbenoeming van Europese ontwikkeling en kolonialisme. 

Waar we eerder over mensen lazen, lazen we in feite over mensen in het alge

meen of over specifieke rassen. Meesral over het blanke ras. Kolonialisme is 

dus een raciale aangelegenheid. Mensen bestaan in de eerste plaats als ras. 

Ook die inpassing van geschiedenis in een raciaal vertoog heeft een 
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normaliserend effect. Door niet te spreken over mensen maar over rassen, 

wordt gesuggereerd dat mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen als 

dieren- en plantensoorten. Toch zijn de paragrafen over rassen anders. 

Analoog aan de beschrijving van de verhoudingen in de dierenwereld, wordt 

dan wel het ogenschijnlijk neutrale motief van verspreiding opgenomen. 

Maar wat weggelaten wordt, is het element van strijd. Er zijn nauwelijks 

confrontaties. De teksten zijn uiterst kort, causale relaties moeten de lezers 

meestal zelf leggen. Het proces van verspreiding (lees: imperialisme) versus 

uitsterven of verdwijnen (lees: uitroeiing) voltrekt zich ogenschijnlijk auto

matisch en als vanzelfsprekend. Ik veronderstel dat dit een specifieke strategie 

is om elk mogelijk bezwaar voor te zijn. Het beeld van een beschaafd blank ras 

kan zo gehandhaafd blijven. 

Daarnaast wordt in enkele boeken ook expliciet een superieure positie 

toegekend aan het blanke ras, op grond van uiterlijk of ontwikkelingsstatus. 

Oorspronkelijke aanleg is van belang en is volgens een aantal auteurs ras-

afhankelijk, hoewel aanleg net zo goed van toepassing kan zijn op nationali

teiten of volkeren. Van die aanleg hangt af of de natuurlijke omgeving benut 

kan worden. 

Lezers zullen waarschijnlijk niet anders dan waardering hebben voor 

de Europese verworvenheden die zij krijgen voorgezet met de aardrijkskunde-

boeken. Mogelijkheden of aanleidingen tot kritische ("zelf"-) reflectie zijn er 

niet. Het ontwikkelingsparadigma wordt als universeel gepresenteerd. 

Binnen dat paradigma past Europa. Lezers worden aangesproken als inwoners 

van Nederland of als Europeaan, over wie eigenlijk niets dan goeds te melden 

is. Zij kunnen zichzelf met trots vertegenwoordigers van het Blanke Ras 

noemen, een ras dat zich beweegt vanuit een oorspronkelijk gebied naar 

andere werelddelen. De aardrijkskundeboeken maken hen deelgenoot van die 

beweging, ook op subtiele wijze. De teksten zelf vertegenwoordigen een 

Europese machtspositie en geven daar opnieuw vorm aan . De beschrijvingen 

van andere werelddelen komen voor een groot deel tot stand vanuit de visie 

van een kolonisator, die nieuwe gebieden verkent en die beoordeelt in 

hoeverre natuur en mens "daar" ondergeschikt gemaakt kunnen worden aan 

het Europese economische vooruitgangsideaal. De Europese reiziger zelf, de 

kolonisator, is meestal afwezig. Zijn rol onderzoek ik in het volgende hoofd

stuk. 
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Noten  

1 Zie voor een recent overzicht van de aandachtspunten en doelstellingen van 

vertooganalyse Van Dijk 1997. Narratologie hoort daar wel bij. " 

2 Deze omschrijving is afgeleid van Pratt (1986), Zima (1988) en Bal (1991), die 

zich laten inspireren door het ideologie-begrip van Althusser. Zie voor de invloed 

van de taal en van de narratio op de vorming van het subject, de kanttekening van 

Worthington (1996) in hoofdstuk 9, noot 32. 

3 Met deze laatste twee posities sluit ik aan bij de driedeling die Bal (1985; 1991a) 

voorstelt om (narratologische) subjectiviteit kritisch te analyseren. Naast een 

analyse van het focaliserend en handelend subject noemt zij ook het sprekend 

subject. In hoofdstuk 4 ga ik hier verder op in. 

4 De relatie tussen taal en ras is in hoofdstuk 2 niet aan de orde geweest. Toch speelt 

taal in de indeling van mensen, naar afstamming, een grote rol (zie bijvoorbeeld 

Hannaford 1996 en Poliakov 1979). Poliakov (1979) betrekt het taai-aspect 

nadrukkelijk in zijn analyse van antisemitisme. In Duitsland bijvoorbeeld heeft 

een aantal geleerden de Duitse taal willen aanmerken als oertaal. Bovendien 

ontstond een hele cultus rond de zuiverheid van de Duitse taal, terwijl de verwar

ring rond taal en ras bijzonder groot werd. De interferentie tussen taal en ras bete

kent dat ook het ontwilckelingsvertoog op taal van toepassing kan zijn. Een 

sprekend voorbeeld hiervan is de volgende passage uit een aardrijkskundeboek 

van Bruins, bestemd voor leerlingen en leerkrachten van de lagere school. Het 

fragment gaat over de taal van het Mongoolse ras en staat in een klein lettertype. 

Hiervoor zijn het ras, de verscheidenheid van beschavingen en godsdiensten 

besproken: 

Groot is ook de verscheidenheid der talen in Azië. In de geschiedenis van de ontwikkeling 

der menselijke taal onderscheidt men drie hoofdtijdperken: het tijdperk der eenlettergrepig-

heid (in dit tijdperk zijn de woorden tevens wortels), het tijdperk der aaneenlijming of agglu-

tinatie (in dit tijdperk brengt de taal het tot eene soort van telkens weder oplosbare 

samenstelling), en ten laatste het tijdperk der etymologie en verbuiging. (Bruins 1883:11) 

Bruins heeft alle lof voor de bewoners van Hindustan, die hij een eerste plaats 

onder de volken der aarde toekent. Van hen vermeldt hij bovendien dat zij Arische 

talen spteken (Bruins 1883:27-8). Hoe we de relatie tussen beide standpunten 

moeten interpreteren, blijft onzeker 
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5 Fowler (1985) formuleert de volgende negen aspecten die een systematiek aan 

stilistische analyses kunnen verlenen: lexicale processen, transitiviteit, syntaxis, 

modaliteit, taalhandelingen, implicaties, beurtwisseling, fonologie en tenslotte 

het aspect dat Fowler aanduidt met "Adress, Naming, and Personal Reference". 

De meeste van deze aspecten, behalve fonologie en beurtwisseling, komen in deze 

analyse aan de orde. 

6 Deze stelling is ontleend aan Benveniste (1971), zie voor een toepassing Clifford 

(1994) en speciaal Bal in "First Person, Second Person, Same Person" (1996b). 

7 Nederveen Pieterse laat hier de etymologische relatie zien tussen "wild" en 

"woud". Volgens de Webster Dictionary is wild (savage, sauvage) afgeleid van het 

Latijn: 

<sïlvaticus of the woods, wild, fr. sïlvd wood, forest> en het betekent: <not domesticated or 

under human control: untamed: lacking the restraints notmal to civilized man>. (Nederveen 

Pieterse 1990:31) 

Die relatie vinden we overigens ook in de "woudmens", of de variant daarvan, de 

"wildeman". Beide staan in oppositie met de zogenaamde beschaafde mens. 

8 Van oudsher zijn Nederlanders bekend of berucht om hun overmatig drankge

bruik. Erasmus sprak al over de liefde voor het drinken en ook Hugo de Groot zou 

deze al noemen, naast allerlei grote deugden (Meijer Drees 1997). De tekst van 

Hugo de Groot die Meijer Drees behandelt, komt pas in het begin van de negen

tiende eeuw in druk uit. Rond de eeuwwisseling is er ook binnen de overheid 

discussie over maatregelen tegen alcoholmisbruik (zie verder hoofdstuk 8). 

9 "Maar den hoogsten trap van beschaving, bereikt een volk eerst dan, wanneer 

naast de bevrediging der stoffelijke behoeften ook geestelijke behoeften ontwaken 

en het geleerd heeft deze door wetenschap en kunst te voldoen" (Pütz, ca. 1865:40-

41). In ditzelfde boek zet Pütz ook expliciet de diverse stadia uiteen, waarmee hij 

de gebruikelijke antropologische indeling volgt. Zo helder zijn die stadia niet 

opgenomen in de oudste boeken van mijn corpus, maar ook die volgen de antro

pologische conventies. Bij Pütz vertegenwoordigen jagers, respectievelijk vissers 

en nomaden de eerste drie stadia. Het bezit van een vaste woonplaats bewijst het 

vierde stadium (203-204). De stadia of "trappen" kunnen tenslotte ook op religies 

worden toegepast. 
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10 O o k H u m e geeft u i t d r u k k i n g aan die verbee ld ing van on tw ikke l i ng , zoals blijkt 

ui t o n d e r s t a a n d e passage u i t een v o e t n o o t in Of National Characters ( 1 7 4 8 ) , 

aangehaa ld d o o r Ga te s Jr.: 

I am apt to suspect the negroes, and in general all the other species of men (for there are four 

or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There never was a civilized 

nation of any other complexion than white, nor even any individual eminent either in action 

or speculation. No ingenious manufactures amongst them, no arts, no sciences ... Such a 

uniform and constant difference could not happen, in so many countries and ages if nature 

had not made an original distinction betwixt these breeds of men. (Gates 1995:10) 

Uit : H u m e , Dav id , " O f N a t i o n a l Charac te r s" , The Philosophical Works, eds. 

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

11 D e n Boer wijst er overigens o p da t deze ideeën a lgemeen waren en o o k d o o r 

b i jvoorbeeld Voltaire w e r d e n u i tgedragen . Toch h ie ld da t in zijn geval n ie t in da t 

hij geen w a a r d e r i n g voo r ande re volkeren had . Voltaire prees o n d e r a n d e r e de 

C h i n e s e beschav ing en hij was ervan ove r tu igd da t de Europese beschav ing v a n u i t 

he t oos ten was g e k o m e n . K u n s t en w e t e n s c h a p z o u d e n verheffend w e r k e n . 

Voltaire beweerde da t dankzi j k u n s t en w e t e n s c h a p E u r o p a zich snel zou hers te l 

len ui t b u t g e r o o r l o g e n en r a m p e n . ( D e n Boer 1 9 9 7 : 8 5 - 8 8 ) 

12 O p v a l l e n d is da t Wal lace in 1 8 6 9 in zijn beschr i jv ing van Male iers - en hij m a a k t 

daarbi j een vergeli jking m e t Papoea's - n ie t de inv loed van E u r o p e a n e n , m a a r op 

h u n plaats die van C h i n e z e n ve rme ld t : 

Het valt niet mee om ovet de verstandelijke vermogens van die ras te oordelen, maar ik heb 

de neiging om ze wat hoger aan te slaan dan die van de Maleiers, ongeacht het feit dat de 

Papoea's nog op een laag beschavingspeil staan. Men moet echter bedenken dat de Maleiets 

eeuwenlang door Hindoestaanse, Chinese en Arabische immigranten zijn beïnvloed, tetwijl 

het Papoease tas uitsluitend is blootgesteld aan de uiterst eenzijdige en lokale invloed van de 

Maleise handelaren. De Papoea is veel levenslustige!, een eigenschap die ongetwijfeld zeer 

van pas komt bij zijn intellectuele ontwikkeling. Papoease slaven doen verstandelijk niet 

ondet voor Maleiers, het omgekeerde is eerder het geval. Op de Molukken wotden ze vaak 

aangesteld in vertrouwensfuncties. De Papoea heeft meer gevoel voor kunst dan de Maleiet. 

(Wallace 1996:614) 

T o c h , zedel i jkheid en affectie zijn bij Papoea's, volgens Wallace, weer m i n d e t 

voorde l ig d a n bij Male ie t s . O p de vergel i jkingen tussen deze twee rassen k o m ik 

later in d i t h o o f d s t u k te rug . 
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13 Bij Camper (1791) verwijst "inboorlingen" overigens ook naar volken binnen 

Europa. Een negatieve bijklank lijkt deze term eind 1900 nog niet te hebben. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het onderscheid dat Pütz (ca. 1865) maakt in vreemdelin

gen en inboorlingen, waarbij hij zich baseert op Herodotus. Aldus start hij zijn 

beschrijving van de bevolking van Afrika: "Ook nog in onze dagen past de verdee

ling der bevolking (120 mill.?) door Herodotus in inboorlingen en vreemdelingen 

(157). 

14 Den Boer (1997) onderscheidt nog een derde betekenislaag van Europa: vrijheid. 

Als zodanig komt deze betekenis van Europa in de schoolboeken niet voor, tenzij 

we vrijheid opvatten als het leven in vrijheid in republiek of monarchie, in tegen

stelling tot het leven onder een dictator of een despoot. 

15 In Pütz wordt ook een relatie gelegd tussen ontwikkeling en regeringsvorm. Naast 

een monarchie en republiek staan despotisme en een aartsvaderlijke regerings

vorm. De laatste twee horen eigenlijk niet tot Europa. Hooguit komen ze voor in 

de randgebieden: 

Evenmin als de Europeanen de beide laagste trappen van beschaving kennen, zijn zij bekend 

met de beide onvolmaaktste vormen der staatsregeling, die op het naauwste verbonden is met 

tien toestand der beschaving of ontwikkeling. Niet alleen wordt de aartsvaderlijke regerings

vorm geheel buiten de Europesche beschaving gesloten, maat ook den despotischen vindt 

men alleen - en dan nog ondet zachtere vormen dan in de onafhankelijke staten van de beide 

andere deelen der oude wereld - in het hoofdzakelijk tot Azië behoorende Osmanische rijk. 

(Pütz ca. 1865:204) 

16 De relatie tussen werklust en klimaat is algemener, en zien we ook bij Pütz zeer 

helder verwoord. 

Even als West-Azië het geographische middenpunt van het menschelijk geschlacht is [...], is 

het ook de wieg der beschaving [...]. Deze verspreidde en ontwikkelde zich voornamelijk in 

het klimaat der gematigde luchtstreek, waar de mensch door de snelle en veelvuldige afwis

seling der natuurtoestanden (temperatuur, jaargetijden) wotdt aangespoord rot een voortdu-

renden, maar vruchtbaren strijd met de natuur, die zich hier hare gaven slechts laat afpersen. 

Daarentegen geeft de kwistige natuur der tropische wereld in het geheel geen prikkel tot 

inspanning en Iaat den mensch in werkeloosheid wegzinken en verslappen; in de koude 

streek strijdt de mensch ook wel met de natuur, doch zonder gelukkig gevolg, een wanhopi-

gen strijd. (Pütz ca. 1865:41) 

17 Leerssen brengt deze traditie in verband met een algemene tendens om te zoeken 

naar een zogenaamd "juste milieu". Het eigen volk is normaal, de eigen karakte-



Hoofdstuk3 De natuurlijke aardrijkskunde 165 

ristieken genuanceerder dan die van een ander volk. De ander wordt eerder kari

katuraal weergegeven: "Navenant zal men dan ook het eigen volk een centrale 

positie toeschrijven, halverwege tussen twee uitersten." De plaatsing van zichzelf 

in een gematigde klimaatzone is daarvan het voorbeeld. (Leerssen 1998:128) 

18 Hoe sterk de taal van die strijd of competitie is, blijkt uit de analyse van Keiler 

(1992) van de exacte wetenschap. Zij toont dat die termen zelfs in de moderne 

microbiologie en mathematische ecologie zijn doorgedrongen, waarmee ook deze 

"harde" wetenschap culturele normen herbergt. 

19 Waarschijnlijk bedoelt Blink hier Ernst Haeckel en Max Muller. Dat Haeckel zich 

zeer laatdunkend uitliet over een aantal rassen (zie hoofdstuk 2), heeft Blink niet 

verhinderd naar zijn indeling te verwijzen. Uit de studie van Poliakov (1979) 

komen Haeckel noch Müller naar voren als wetenschappers die stelling namen 

tegen racistische wetenschappers. 

20 Duidelijk wordt dit geïllustreerd in Mulder (1914). Daarin wordt het beeld van 

de trappen ook op bevolkingsdichtheid toegepast, als "trappen der dichtheid". Hij 

verbindt middelen van bestaan aan de bevolkingsdichtheid, zonder overigens dat 

hier nu zo duidelijk een norm uit spreekt (131-134). Bovendien is opvallend dat 

hij sterfte onder de zogenaamde "natuurvolken" niet als een natuurlijke loop van 

de geschiedenis ziet (134-135). Hij vermeldt het terugdringen door blanken naar 

minder goede streken, de gruwelen waarmee dat gepaard ging, naast ziekte. Expli

ciet is hij in zijn verwijzing naar de Engelse kolonisatie in Australië. De "jacht op 

inboorlingen" door de Engelsen noemt hij een treurige bladzijde uit de Engelse 

geschiedenis der kolonisatie. 

21 Het is opvallend dat Darwin in The Descent of Man (1872) ook alleen verwijst naar 

het uitsterven van Tasmaniérs en andere Zuidzee-volkeren. In die tijd gelden zij 

waarschijnlijk als de bekende voorbeelden (zie hoofdstuk 2). 

22 Over Nederlanders bijvoorbeeld en hun strijd tegen het water, lezen we niet alleen 

bij Bos, maar ook bij anderen. Zo schrijft Blink dat "ons" volk volhardend en 

krachtig is geworden door "den voortdurende kamp met de zee" (1885:180). 

Toch is het niet zo dat de boeken qua inhoud steeds precies met elkaar overeen

stemmen. Net als de wetenschappers kiezen de schoolboeken-auteurs niet altijd 

eenzelfde rassenindeling en is de ene auteur op sommige momenten genuanceer

der dan de andere. Representatief zijn hun boeken wel. Dit bleek toen ik ter 

controle het boek van Pütz (ca. 1865) en dat van Krecke uit 1897 naast het corpus 

legde. 
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