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Plattegrond tentoonstelling Djenné
Bron: Ontwerpbureau Plat

Plattegrond van de tentoonstelling Djenné, mooiste stad van Afrika, Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, december 1994 tot augustus 1995.
Toelichting: De pijlen geven de looprichting aan. In de gang passeert men
zeven displays waarop de ontdekkingsreizen zijn verbeeld, daarna slaat men
rechtsaf, naar de ruimte waar de "eigenlijke" tentoonstelling begint.
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Aan de hand van deze plattegrond bezocht ik een paar jaar geleden de
tentoonstelling over Djenné in Leiden. De historische en culturele rijkdommen van deze stad waren samengebracht in verschillende zalen, te bereiken
via een brede gang. Daar begon de tentoonstelling eigenlijk al en daar konden
de bezoekers kennisnemen van de notities en foto's gemaakt door negentiende
eeuwse reizigers uit Europa. Hun reportages over Djenné leidden de tentoonstelling in. Er werden wel andere bronnen getoond, waaronder Arabische
overleveringen, maar dan bevonden de bezoekers zich al in de eerste zaal.' Zo
weerspiegelde deze opstelling een epistemologische geschiedenis. Die gaf in
eerste instantie aan hoe "wij" deze stad hadden leren kennen. We zouden deze
opbouw ook kunnen opvatten als een uitnodiging om met de ogen van een
verwonderde reiziger de zaal te betreden, maar noodzakelijk was dat niet.
Toch werden de bezoekers later wel als reizigers aangesproken, als wandelaars,
langs verleden, heden en toekomst, terwijl ze ondertussen keken naar de
verschillende objecten, een huis betraden en luisterden naar de geluiden van
de stad.
Deze opbouw van de tentoonstelling is vertrouwd, evenals de aansporing om vanuit de positie van een reiziger een "vreemd" land of een "vreemde"
cultuur te bekijken. In sommige documentaires komt dit reis-motief ook
voor, die daardoor het karakter van een reisverhaal krijgen. Terwijl we kennismaken met nieuwe, fascinerende plaatsen op de wereld, volgen we de verslaggever op diens tocht. We zien hem (laten we voor het gemak een man als
reporter kiezen) vertrekken en aankomen, mensen ontmoeten en ondertussen
horen we zijn beschrijvingen en commentaar. Via dat personage komt niet
alleen het verhaal, de geschiedenis achter de documentaire in beeld, deze
constructie kan ook de betrokkenheid van de toeschouwers verhogen, zeker
als de verslaggever onze sympathie heeft. Misschien kruipen we zonder dit
meteen te merken direct in diens huid en delen we zijn ervaringen en lotgevallen. Treden deze op de voorgrond, dan verleent de rol van de verslaggever
een extra dramatisch gehalte aan de documentaire.
Dit hoofdstuk gaat over de betekenis van de reis in aardrijkskundeboeken.
Evenals in de tentoonstelling en de documentaires functioneert een reis ook
in oude en nieuwe boeken vaak als een epistemologisch of didactisch principe. Dat aan de ontdekkingsreizen wordt gerefereerd, is niet verwonderlijk
omdat geografische kennis voortkomt uit de reizen van Europeanen, die in
hun documenten wetenschappelijke, politieke en vermakelijke belangen
verenigden. Wat beschikbaar was aan informatie over andere landen en
werelddelen was gebaseerd op hun reportages. Die creëerden voor hun lezers
een werkelijkheid van gebieden die tot dan toe onbekend waren in Europa.
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Getuigenissen van die reizen komen in de schoolboeken dan ook voor
in de trant van "ontdekkingsreizen hebben geleerd" of "uit onderzoek blijkt".
Soms worden ontdekkingsreizen expliciet behandeld, soms vormt een reis het
kader waarbinnen de nieuwe stof wordt aangeboden of gaan de leerlingen als
het ware zelf op reis. De reis kan zo een onderliggende tekst vormen waarin de
representaties van "het andere" een plaats krijgen.
War heefr een reis nu te maken met een raciaal vertoog? O p zichzelf
niets. Maar hier gaat het om een specifieke reis, die onlosmakelijk verbonden
is met imperialisme en antropologie, met politiek en wetenschap. Letterlijk
hebben de ontdekkingsreizigers een afstand overbrugd, in hun verslaglegging
creëerden ze opnieuw een afstand. Hun discursieve verwerking van die reis
bestendigde de verbeelding van een machtig Europa, een christelijk en
beschaafd werelddeel enerzijds, en een heidense, primitieve wereld buiten
Europa anderzijds. Specifieke conventies golden ook voor de reisliteratuur en
reisverslagen, zoals we hiervoor hebben gezien, en ook die krijgen ideologische betekenis. De reiziger trad vaak op als afgezant van die Europese,
beschaafde wereld. Bezien we straks hoe reizigers zichzelf definieerden (als
vertegenwoordigers van een blank ras) en hoe raciale voorstellingen geprojecteerd zijn op de ontdekkingsreizen ("blank ontmoet zwart"), dan komt die
relatie met een raciaal vertoog wel in beeld. Daarom onderzoek ik hoe "de
reis" een bouwsteen vormt van een raciaal vertoog.
Het verspreidingsmotief dat in het vorige hoofdstuk aan de orde
kwam, is te zien als een wetenschappelijke en raciale verwerking van het Europese imperialisme. Toen werd onder meer duidelijk dat verspreiding van het
blanke ras gold als een indicatie van raciale superioriteit. De reis die in dit
hoofdstuk centraal staat, kunnen we op een aantal momenten lezen als een
narratieve uitwerking van het predikaat "het enige tas dat over de hele wereld
verspreid is". Ofwel, dat predikaat vindt nu narratieve ondersteuning. Dit
hoofdstuk gaat niet zozeer over die letterlijke verwijzingen, maar analyseert
vooral de manieren waarop het reis-motief in schoolboeken opnieuw vorm
geeft aan een imperialistisch en raciaal vertoog. Soms krijgen de leerlingenlezers daarin ook een rol, bijvoorbeeld doordat zij als potentiële reiziger
worden aangesproken.
Een narratieve dimensie van analyse lijkt buiten de orde omdat schoolboeken strikt genomen geen verhalen zijn. Schoolboeken zijn non-fictioneel
en informatief. Komen verhalen voor, dan dienen ze ter ondersteuning van
wat in de lopende tekst aan leerstof wordt aangedragen. De manier waarop
verspreiding, beweging en reizen vormgeven aan de introducties over landen
en mensen buiten Europa, nodigt echter uit tot een analyse die in ieder geval
oog heeft voor narratieve elementen. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
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gezien, moeten we narrativiteit niet strikt genomen als "des verhaals"
beschouwen, maar als een invalshoek binnen de vertooganalyse, naast topics,
stijl of thematische structuur. Aandacht voor narrativiteit voegt zo een dimensie toe aan de analyse. Dan is er ruimte om te onderzoeken hoe subjectiviteit
en ongelijkwaardigheid tussen sociale subjecten ontstaan, ook in teksten die
een zakelijke uitstraling hebben, zoals schoolboeken. Een manier om die
machtsongelijkheid tussen betrokkenen in een tekst te onderzoeken, heeft Bal
(1985) uitgewerkt in Narmtology: Introduction to the Theory of Narrative.2
Daarin brengt ze de focus van analyse terug tot drie basisvragen: Wie spreekt?
Wie ziet? Wie handelt? Dit houdt in dat de analyse zich richt op het subject
dat spreekt, het subject van focalisatie en het subject van handeling. Subjectiviteit kan zo kritisch worden geanalyseerd. Expliciet voeg ik de rol van de
lezers toe en de thematische opbouw van de tekst.
Tijd en beweging veroorzaken narrativiteit. Zoals hiervoor duidelijk
werd, komen die aspecten ook in de aardrijkskundeboeken naar voren als we
de samenhang tussen sommige hoofdstukken of paragrafen proberen te
ontdekken. We kunnen daarbij op de thematieken letten, maar ook op de
zogeheten narratieve indicatoren. Zo konden we in de zakelijke beschrijving
van de planten- en dierenwereld ook een sociaal-darwinistisch plot als onderliggende tekst ontdekken, omdat tussen de thema's een temporeel verband
aan te wijzen was. In die zin is narrativiteit aanwezig, in de woorden van
Worthington (1996): "One of the characteristics of narration is temporal and
spatial emplotment: narratives are concerned not with isolated moments or
particular acts, but with sequences of acts and events" (14). Ook die samenhang droeg bij aan verbeeldingen van ongelijkwaardigheid, in dit geval tussen
rassen. Toch kan een piot-structuur ook opgevat worden als een algemeen
kenmerk van een wetenschappelijke verhandeling, een visie die Ochs (1997)
als volgt toelicht. Een plot brengt coherentie aan tussen scenes, actoren,
handelingen etc. die te maken hebben met een specifieke gebeurtenis. De plot
is te zien als een theorie over gebeurtenissen vanuit een specifiek gezichtspunt.
In aansluiting hierop brengt Ochs de samenhang tussen een verhaal en een
wetenschappelijke verhandeling als volgt onder woorden:

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

4.2 De macht van de reis
De reis die hier ter discussie staat, is een specifieke reis en een typisch westers
concept. Ongelijkheid is hieraan inherent en ontstaat door de relatie die de
reis vastlegt tussen het waarnemende subject en zijn object, door de richting,
het doel en de discursieve verwerking van de verplaatsing. Deze betekenis van
het reizen vloeit voort uit de verandering in mens- en wereldbeeld die de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance markeert. Reizen horen bij die
verandering, of zoals Lemaire stelt: de reis symboliseert de overgang naar een
nieuwe periode (1986:20). In zijn publicatie Filosofie van het landschap (1970,
herdruk 1996) betrekt Lemaire de betekenis van het reizen ook op de ontwik-

hi de ban van het ms

172

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoals gezegd is de tekst in Schuiling exemplarisch voor de thematische ordening van de eerste beschouwing van Afrika. Keizer en Mulder (1926) volgen
deze ordening ook. H u n tekst over Afrika bestaat uit tien punten en is uitgebreider dan bij Schuiling. O m de hoogte, de grootte en het aantal inwoners
vast te stellen, is ook hier Europa punt van vergelijking en ook hier komen de
bewoners relatief laat aan de orde. Dan zijn we al bij punt zes en wordt een
opsomming van diverse rassen gegeven. Daarna volgt bij punt zeven een overzicht van de middelen van bestaan. Bij de laatste drie aandachtspunten staan
Europeanen centraal. Zij legden spoorwegen aan en verbeterden daarmee het
verkeer en de uitvoer. Afrika wordt dan gedefinieerd als het werelddeel der
koloniën en invloedssferen, zoals Amerika dat vroeger was, waarna wordt
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vastgesteld wie wat bezit. Tenslotte wordt op een rij gezet waarom Afrika zo
laat ontdekt is. Het overzicht dan bevat juist die aspecten die Schuiling, in
dezelfde volgorde, als onderwerpen presenteerde in de introductie. De onderwerpen zijn nu verwerkt in een evaluatie.
Afrika is zoo laat bekend geworden:
1. doordat de kusten óf hoog, öf moerassig zijn; deze laatste lijden zeer aan malaria;
2. de hooge randgebergten maakten den toegang moeilijk;
3. ook daardoor waren de rivieren geen toegangswegen;
4. bood de natuurlijke plantengroei vaak groote hinderpalen;
5. stootten de Europeanen op een krachtig ras, het Negerras.
Zeer belangrijke ontdekkers zijn Livingstone en Stanley. (Keiser & Mulder 1926:74)

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

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

Later, nadat bij Kwast een overzicht van rassen is gegeven en is bepaald dat
mensen afhankelijk van het klimaat, leven van veeteelt, landbouw of beide,
wordt de invloed van de vorm van Afrika bepaald. Dan worden de factoren 1
en 2 uit de passage hierboven, weer opgepakt:

In de ban van het ras

1 o^

De zee heeft op de bewoners van Afrika bijna geen invloed uitgeoefend, als gevolg der gesloten kust, zware brandingen, slechte riviermonden. Zeevisscherij, Scheepvaart en Zeehandel
ontbraken zoo goed als geheel, tot de komst der Europeanen. (Kwast 1926:120)

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

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

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

F i g . 1.
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Wellicht verhoogt, zoals de auteurs voor ogen hadden, de opvoering van de
reizen de betrokkenheid van de leerlingen en ervaren zij iets van de spanning
en gedrevenheid van de reizigers. Het dramatische gehalte van de teksten is
echter wel zeer gering. Toch wil KG niet alleen de ontdekkingstochten schetsen. Expliciet wordt aangegeven dat hiermee een raciale geschiedenis in beeld
komt:
Aan de hand van fig. 1, waarop de voornaamste ontdekkingstochten staan aangegeven,
zullen wij zien, hoe het vooral het Blanke Ras geweest is, dat de "wereld" ontdekt heeft. {Kerngeografte deel 2 1941:14)
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loch heeft Ä"Geven daarvoor de lezers nog wel een waarschuwing meegegeven: "Bij hetgeen nu volgt, bedenken wij ons goed, dat er veel meer gereisd en
ontdekt werd in de oudste tijden, dan men geneigd is te veronderstellen en
dat het 'toeval' bij ontdekkingen vaak een grote rol speelde" (8). In het citaat
heeft het "Blanke Ras" alle nadruk gekregen en treedt het op als grammaticaal
en semantisch subject. Het gewicht van deze mededeling mag de leerlingen
niet ontgaan. Zij moeten weten dat de ontdekkingsreizen verbonden zijn met
het blanke ras: het ras is erop uit getrokken. Het ras heeft een personageeffect. Leerlingen zullen zich graag met dit personage identificeren. Diens
geschiedenis is er een om trots op te zijn en bouwt mee aan de identiteit van
het blanke ras. Daarvoor zorgen vervolgens de adjectieven, of liever gezegd de
epitheta ornantia, waarmee de reizigers worden omgeven, zoals "de onvermoeide doorvorser van de Grote Oceaan" bij Cook (10), "de stoutmoedige
tocht van Marco Polo" (11) of "Deze gevaarlijke en avontuurlijke tocht onder
aanvoering van den Portugees Magallaan" (16). De ontdekkingen en daarmee
"het blanke ras" dwingen respect af. Livingstone wordt hier niet genoemd.
Aan hem is, zoals gezegd, een afzonderlijke leestekst gewijd (170-173).
Daarin is hij de onvermoeibare man, die verwonderlijk goed met de "inboorlingen" overweg kon. Na lezing moeten leerlingen in staat zijn uit de tekst af
te leiden welke karaktereigenschappen Livingstone als ontdekkingsreiziger
bijzonder goed van pas kwamen. Daarvoor hebben zij vragen beantwoord
over de kust en rivieren van Afrika. De antwoorden daarop impliceren hoe
zwaar de taak was die Livingstone te wachten stond en die hij uiteindelijk met
succes had volbracht.
De problemen waar de reizigers voor stonden, verwerkt KG in de
uitleg van de metafoor van Afrika, "het zwarte werelddeel".
Behalve de Noordrand van Afrika en een deel van her Nijldal was dir werelddeel, dar zijn
naam aan het Romeinse wingewest Afrika ontleent, eeuwenlang terra incognita [...], her
Zwarte Werelddeel ook in de betekenis van duister = onbekend. Het machtige Romeinse
Imperium zag geen kans zijn invloed ren Zuiden van de Sahara, een moeilijk te overwinnen
natuurlijke grens, uir re breiden.
Eersr in de Middeleeuwen kreeg men - per schip - enig idee van de groore van deze massieve
landmassa.[...] (10)

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

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

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

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

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

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

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

Noten
1

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

2

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

3

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

4

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

Express (197'8)

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

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

7

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

8

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

Women's Writing (Amsterdam

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

9

Deze tekst is identiek bij Mulder ( 1926).

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

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

