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Hoofdstuk 5 "Zwart"

5.1 Inleiding
Eén karakterisering van Afrika uit het leerboek van Schuiling (1 915) heb ik in
het vorige hoofdstuk overgeslagen: Afrika als "het zwarte werelddeel". Dit is
een conventionele aanduiding van Afrika. Twee vertogen komen in dit beeld
samen: de verhalen van Europeanen die de binnenlanden van Afrika wilden
ontdekken en de raciale vertogen. Recent nog verwees Formule Bos (1994)
naar deze vertogen in de uitleg van de aanduiding "zwart Afrika", het deel van
Afrika dat zich daardoor zou onderscheiden van een noordelijk gelegen islamitisch Afrika (zie hoofdstuk 4.5). Zwart-Afrika was het werelddeel der
"negers" en het zogenaamde echte Afrika.
"Zwart" maakt de tegenstelling met "wit" absoluut en vertegenwoordigt in de raciale beeldvorming de ultieme ander. Dit hoofdstuk laat zien hoe
de toepassingen van "zwart" discursief worden uitgebuit om de superioriteit
van "wit" vorm te geven. In de uitbundigheid waarmee dat gebeurt, onderscheiden (literaire) reisverhalen zich van de aardrijkskundeboeken. Maar de
interdiscursieve relaties tussen beide zijn onmiskenbaar aanwezig. Een spel is
intertekstualiteit hier nauwelijks meer te noemen: de letterlijke verbindingen
tussen sommige reis- en schoolboeken maken pijnlijk duidelijk hoe beperkt
het vocabulaire is zodra Afrika, de landschappen en de mensen worden gekarakteriseerd. Ook als mensen buiten Afrika worden aangeduid met "zwart" of
met "neger" lijkt de ontmenselijking in gang gezet, een proces dat Fanon heel
duidelijk heeft beschreven in Peau noire, masques blancs (1952). Ook in literatuur kunnen deze aanduidingen racistisch zijn.
De discursieve processen die het orientalisme bepalen, zoals Said
(1978) in zijn gelijknamige werk uiteengezet heeft, zijn vergelijkbaar met de
westerse dominante verbeelding van Afrika. De voorstelling van het Oosten is
bepaald door een, wat Said noemt, imaginaire geografie, een patroon van
betekenis geven en representeren, dat ertoe leidt dat het Oosten een product
is van de verbeelding: het Oosten is een westers project. Said geeft daarbij aan
dat we in het algemeen wel moeten erkennen dat elke cultuur dubieuze voorstellingen ontwikkelt over andere culturen. 1 Echter, het orientalisme onderscheidt zich hiervan door de vaste representatievormen (60). We zullen zien
dat ook in de representaties van Afrika steeds dezelfde beelden terugkeren en
dat die het resultaat zijn van "witte" projecties. Eén woord komt zeer veel
voor: "zwart".
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5.2 Het zwarte werelddeel
Afrika als "bet zwarte werelddeel"

Dezen naam heeft Afrika gekregen door het Negerras, dat bijna de geheele zone der tropische
zomerregens bewoont en in de laatste twee eeuwen doot den onmenschelijken slavenhandel
(vooral naar Amerika) zooveel van zich heeft doen spreken. Tegenwoordig is ei alleen in
Noordoosr-Afrika en Voor-Azié', door de Mohammedanen, nog vraag naar Negerslaaven; de
Christenen trachten dien handel thans te voorkomen. (Schuiling 1915 deel 3:4)

Schuiling motiveert de naam "zwart werelddeel" als volgt: het werelddeel
wordt zwart genoemd, omdat daar het "negerras" woont. "Zwart" verwijst
dus metonymisch naar Afrikanen en staat voor heel Afrika. Met het gezegde
"heeft gekregen" is duidelijk dat de raciale definitie van Afrika ooit van
buitenaf is opgelegd, hoewel hier een handelend subject en een nadere tijdsaanduiding ontbreken. De inwoners van Afrika zijn zwart en ze zijn slaaf
("negerslaaf"). Dat valt althans af te leiden uit de zeer verwarrende constructie: "[het ras dat] in de laatste twee eeuwen door den onmenschelijken slavenhandel (vooral naar Amerika) zooveel van zich heeft doen spreken". Deze
formulering laat door haar vaagheid de mogelijkheid open dat Afrikanen zelf
verantwoordelijk waren voor de slavenhandel. Bijzonder duidelijk is daarentegen de rolverdeling tussen Mohammedanen en Christenen: de eersten
willen slaven, de tweeden willen dit tegengaan. Dat de rol van de laatsten
misschien ooit anders was, valt hooguit af te leiden uit "thans".
In deze passage treffen we een typerend kenmerk van een Europees
vertoog over Afrika. Met de naamgeving "zwart werelddeel" start de macht
van dit vertoog. Maar we zien in deze passage ook hoe de christenen worden
geprofileerd als begunstigers van de "zwarten", om precies te zijn van de
"zwarte slaven". In veel literatuur hebben zij zichzelf die rol ook toegedicht.
Het tegengaan van slavenhandel wordt in verhalen van ontdekkingsreizigers,
bijvoorbeeld van Livingstone, een motief om koers te zetten naar Afrika.
In deze verhalen krijgt "zwart" ook een andere betekenis. Deze kleur
verwijst naar Afrika zelf, als het ondoordringbare en onbekende gebied, zoals
we hiervoor (hoofdstuk 4.4) in Kern-geografiekonden lezen: "[...] eeuwenlang
terra incognita [...], het Zwarte Werelddeel, ook in de betekenis van duister =
onbekend" (1941:10). In de reisliteratuur over Afrika maakt "zwart" echter
ook steeds deel uit van de representatie van Afrikanen. De betekenissen die
aan het land en de inwoners worden toegekend, doen hen op elkaar lijken; de
representaties van het land worden op de mensen geprojecteerd en andersom,
waardoor zij soms tot een eenheid lijken te versmelten. Deze betekenisproces-
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sen zijn typerend voor de beeldvorming van "zwart" bij Afrika. We kunnen
die zien als literaire of linguïstische procédés die stigmatiseren en die subjectiviteit ontnemen. Daar kom ik nog op terug.
Uitgangspunt is hier dat de diverse betekenissen van een zwart of
donker werelddeel deel uitmaken van het idioom van "de reis" en de reisverhalen. Vanuit het perspectief van de Europese ontdekkingsreiziger kwam de
verbeelding van "zwart" tot stand. Dat perspectief komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de titel van het volgende boek: "Afrika", het zwarte werelddeel:
Een boek over ontdekkingen en ontdekkingsreizigers van Hassert uit 1944. Het
eerste hoofdstuk stelt de vtaag: "Waarom was Afrika zoo lang het donkere
werelddeel?", en vervolgt dan met: " O m de moeizame ontsluiering van Afrika
naar waarde te kunnen schatten, [...]" (7). Zwart heeft hier de betekenis van
nog niet ontdekt, of preciezer: nog niet ontdekt door Europeanen. De hoofdtitel geeft het gezichtspunt weer van de ontdekkingsreizigers in de subtitel.
Dit perspectief wordt in de tekst toegelicht. Hassert laat zien welke geografische factoren Europeanen verhinderden om met Afrika kennis te maken:

Zooveel geheimzinnigs bevatte het, dat het den bijnaam van "het donkere werelddeel" kreeg
en tot in de 19e eeuw het land der wonderen en raadsels bleef. Dit was wel ook de voornaamste reden, waarom de ontdekkingsreizen van Afrika zoo populair zijn geworden.
(Hassert 1944:7)

De factoren die hen belemmerden, zijn dezelfde als die in de schoolboeken
worden genoemd. Het zijn de problemen van de branding, de dichte nevels
en de zandbanken bij mondingen van rivieren. Uiterlijke gebreken kenschetsen het werelddeel.
Afrika is een plomp, ongeleed werelddeel. Reeds de omtrek ervan laat de weerstanden
vermoeden, waarmee men bij een doordringen in het binnenland dient rekening te houden.
Bij zijn geringe kustonrwikkeling is het werelddeel arm aan schiereilanden en dieper insnijdende bochten. (Hassert 1944:7-8)

De manier waarop Hassert hier een beeld van Afrika schetst, is niet zoveel
anders dan we in schoolboeken of reisliteratuur aantreffen en zo was ook de
eerste aanblik van Afrika in Heart of'Darknesswan Conrad (1899) de ervaring
van een mysterie en ook Conrad vermeldde de nevels direct al bij aanvang. In
diverse titels keten metaforen van Afrika terug die uitdrukking geven aan deze
ervaring van Europese bootreizigers ot die zich voegen naar het reeds
bestaande vocabulaire. Hart, wild, donker en zwart komen in wisselende
samenstellingen voor. Zo heet Stanleys vetslag oorspronkelijk In Darkest
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Africa, terwijl in de Nederlandse vertaling is gekozen voor de titel In Afrikas
donkere wildernissen (ca. 1890). Hierin is dus een afgeleide van "wild" toegevoegd. Wild, zwart en hart, vinden we tezamen terug in de titel van de Nederlandse vertaling van de dertiende Gatti-expeditie: Het wilde, zwarte hart:
Kroniek van de 13e Gatti-expeditie 1956/1957 naar equatoriaal Afrika (1958)
van Attilio Gatti. Een donker hart, een wild hart, een zwart hart, donker,
zwart, al deze bijvoeglijke bepalingen kunnen aan Afrika worden gekoppeld
en in elke metafoor ligt een Europese visie op Afrika en haar bewoners besloten, die het verschil met de verbeelding van het "zelf" uitdrukt. In het algemeen wordt in de westerse verbeelding van Afrika het
binaire
representatiesysteem maximaal benut (zie ook Corbey 1989:94-97). Niet
altijd wordt hier het "eigen" kenmerk aangegeven. Net zo vaak is dit impliciet
aanwezig in de duiding van "de ander".
O m de ontstaansgeschiedenis van "zwart werelddeel" te begrijpen,
moeten we terug naar de negentiende eeuw. Volgens Brantlinger (1986) is
deze representatie typisch een product van het negentiende-eeuwse Victoriaanse schrijven over Afrika, sub-Sahara. Sinds de vorige eeuw is "zwart" onlosmakelijk met dit deel van de wereld verbonden en staat dan niet alleen voor
het nog niet ontdekte, maar ook voor de duivel, voor onwetendheid en
barbaarsheid. De mythe van het "donkere continent" hoort daarom ook bij de
zelfpresentatie van de Britten, waarmee zij zich profileren als de redders van
Afrika.2 En dat gebeurt, stelt Brantlinger vast, na de afschaffing van de slavernij, als imperialisme de betekenis van Afrika bepaalt.
Verschillende reisverhalen verwerken die mythische voorstelling van
Afrika en ze worden door velen verslonden. Niet in het minst geldt dat voor
de verslagen van Livingstone en Stanley, die in geweldige oplagen uitkomen.
O m die invloed te illustreren, brengt Brantlinger ze in verband met wat
Foucault in Les mots et les choses ( 1966) noemt de macht van het vertoog:
[...] such accounts of African exploration excerted an incalculable influence on British
culture and the course of modem history. It would be difficult to find a clearer example of
the Foucauldian concept of discourse as power or as "a violence that we do to things." (Brantlinger 1986:195)

Die "discourse of power" brengt Said (1978) onder woorden met de tekstuele
attitude, een begrip dat hij onder meer illustreert aan de hand van reisverhalen: de voorstelling die de lezers krijgen van een ander land, leidt ertoe dat zij,
eenmaal op bezoek in het "belezen" land, zich allereerst zullen afvragen in
hoeverre het voldoet aan hun verwachting. Die verwachting is vooral gebaseerd op dat wat zij er tevoren over gelezen hebben (91-93).
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De reisverhalen hebben volgens Brantlinger (1986) dus een duidelijke boodschap in hun voorsrelling van Afrika als het centrum van de duivel.
Afrikanen moeten bevrijd worden uit hun situatie van barbaarsheid. Of het
nu om slavernij of kannibalisme gaat, ze moeten verlost worden uit donkerte
en wildheid. Dat wordt de opdtacht van Livingstone en van andere missionarissen en abolitionisten. Zij worden algebeeld als brengers van licht. In hun
verslagen overdrijven de auteurs de donkerte en wildheid om hun aanwezigheid te rationaliseren, om, zo zegt Brantlinger, hun eigen frustraties te verklaren of om eenvoudig meer geld te krijgen van de gemeenschap thuis.
Brantlinger bediscussieert overigens ook een meer psychologische
betekenis van "zwart", in de betekenis van de "dark side of man", een mogelijkheid die ik hier verder laat rusten, voor een m.i. belangrijker onderwerp,
de betekenis van donker Afrika als het begin der tijden. Die betekenis
koppelde Fabian (zie hoofdstuk 4.2) aan het doel van de wetenschappelijke
reizen en geldt zeker voor de reizen naar Afrika. Ook daarin passen de metaforen "hart", "wild" en "zwart". De betekenis van de reis als speurtocht naar
het "zelf", spreekt heel duidelijk uit - alweer - Hart der Duisternis van Conrad.
Daarin wordt de tocht onder meer beschreven als: "Wij doolden over een
prehistorische aarde, een aarde met het aanzien van een onbekende planeet"
(Conrad 1978:46). Die historie neemt Conrad ook op in de beschouwing van
het volgende tafereel. Al reizend wordt de verteller geconfronteerd met de
geschiedenis van de mens, waar hij inmiddels ver vanaf staat:
Wij hoorden dan een luid geschreeuw en zagen een gekrioel van zwarre ledemaren, een massa
klappende handen, srampende voeren, zwaaiende lichamen en rollende ogen. De sroomboor
dampte traag aan deze zwarte, onbegrijpelijke razernij voorbij. De oermens vervloekte ons,
bad tot ons. verwelkomde ons - wie kon het zeggen? We waren afgesneden van alle begrip
voor onze omgeving; we gleden er als fantomen langs verwonderd en heimelijk ontzet, zoals
her normale mensen zou vergaan bij een wilde uitbarsting in een gekkenhuis. Wij konden
het niet begrijpen, omdat wij er al te ver vanaf stonden en het ons niet meer konden herinneren, omdat we reisden in de nachr van de vroegste tijden, tijden die vervlogen zijn, zonder
nauwelijks een spoor achter te laren - laat staan herinneringen. (Conrad 1978:46)

In het kort vinden we hief een aantal interessante representaties en metaforen,
die we ook aantreffen in andere literatuur. Maar ook het observatiepunt komt
overeen. Dat brengt hier tevens een ruimtelijke afstand teweeg met "de
ander". Het lijkt alsof er een camera is geplaatst op een boot en alsof wij via
een (bewegend) venster de omgeving aan ons voorbij zien trekken. Mensen
worden daarvandaan slechts gefragmenteerd waargenomen: zwarte ledematen, klappende handen, stampende voeten, zwaaiende lichamen en rollende
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ogen. Hun zwarte lichaamskleur kenschetst vervolgens ook hun emoties: een
zwarte, onbegrijpelijke razernij. De bepalingen "zwart" en "onbegrijpelijk"
versterken elkaar hier. Ze delen eenzelfde semantisch veld en horen bij de
beeldvorming over Afrika. Metaforen voor het land, voor het uiterlijk en
innerlijk van de mensen worden voortdurend door elkaar gebruikt. Mensen
zijn soms geheel één met de omgeving. Dat versterkt de verbeelding van Afrikanen als mensen die in een natuurstaat verkeren en die zich nog nauwelijks
daaruit hebben weten te bevrijden. Dit procédé troffen we ook aan bij de
beschrijving van Australië in hoofdstuk 3: voor mensen en hun omgeving
werd hetzelfde idioom toegepast.
Marlow c.s. aanschouwen een tafereel waarin de mensen zich gedragen als gekken die zich overgeven aan een wilde uitbarsting. Marlow c.s.
konden het gedrag niet plaatsen, maar een ding wisten ze wel zeker: zij
aanschouwden de oermens. En van hen stonden zij net zo ver af als van
mensen in een gekkenhuis. Ruimte en tijd vermengt Conrad hier, om die
afstand tussen het sprekend subject en object van aanschouwing te verhelderen. In die reis komen tijd en ruimte samen: "wij reisden in de nacht van de
vroegste tijden [...]". Dit tijdsbesef wordt universeel gemaakt, waardoor de
"ander" slechts een representant van een ver verleden wordt, niet meer van
deze tijd, niet meer van deze wereld. De metaforen waarvoor deze passage ons
plaatst, vinden we terug in representaties van passages in andere boeken over
Afrika: stilstand, een "andere" tijd, een geestelijke en lichamelijke afstand en
fragmentaties. Heart of Darkness valt onder de wereldliteratuur en toch
begeeft ook Conrad zich voor een deel op geijkte paden en waarschijnlijk zet
hij weer de toon voor vele andere auteurs. De inhoud van de boekjes die ik
hieronder naar voren breng, illustreren dit.

5.3 Literaire toepassingen
In jeugdliteratuur uit de jaren dertig treffen we vaak zeer denigrerende
beschrijvingen aan van Afrikanen. Dit geldt ook voor missieboekjes en andere
boeken die vanuit een duidelijk christelijke invalshoek zijn geschreven. Aan
Afrikanen worden kinderlijke eigenschappen, domheid, vuilheid en heidendom toegedicht. Deze beelden spreken onmiskenbaar uit een aantal willekeutig gekozen boeken die ik naast elkaar legde om te zien in hoeverre de stijl en
toonzetting daarin anders zou zijn dan in de schoolboeken. 3
Er bestaat literatuur over ontdekkingsreizigers die als aanvullend
lesmateriaal wordt gepresenteerd en die inspeelt op de behoefte binnen het
onderwijs. O m toch nog dicht bij de schoolboeken te blijven, ga ik op een van
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deze werken nader in, namelijk op een deel uit de serie Van verre tochten: Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school en het voortgezet onderwijs, door
J.R. Teijssen uit de jaren dertig. Deze serie bestaat uit vier delen, die diverse
verhalen bevatten van beroemde ontdekkingsreizigers. In het tweede deel
Door wouden wildernis (1934) zijn de verhalen opgenomen over Marco Polo,
Balboa, Cortez, Pizarro, Livingstone en Stanley. Over de inhoud van de laatste twee hier enkele opmerkingen. In het voorwoord wordt de uitgave van de
serie aldus gemotiveerd:
Er besraac zeker maar weinig lectuur, die onze oudere leerlingen, en vooral onze grootere
jongens, meer boeit dan her verhaal van een avontuurlijken tocht, zooals zeevaarders en
ontdekkingsreizigers in vroeger en later tijd er zoo menigen gemaakt hebben te water en te
land.
Die reisverhalen zijn echter niet alleen boeiend, maar tevens leerzaam in meer dan een
opzicht en niet zondei vormende waarde. (5)

In hoeverre nu juist in die jaren de ontdekkingsreizen zo n grote populariteit
genoten, is hieruit niet op te maken. Wel wordt vaker in een voorwoord aan
die populariteit gerefereerd. Duidelijk is hoezeer wordt ingespeeld op de
behoefte van speciaal de jongens. Dat is overigens niet altijd zo en het kost
niet al te veel moeite om ook boeken te vinden waarin meisjes wel expliciet als
lezers worden aangesproken, zoals in de Nederlandse editie Arabier en Negerprins van Stanley of in Bij de zwarte menschen in Zonnenland!1
Het verhaal van Livingstone in Afrika wordt verteld onder de titel
"In het hartje van het zwarte werelddeel". Vanaf het begin worden de
"beschaafde" en "onbeschaafde" wereld tegenover elkaar geplaatst. Livingstone treedt op als representant van de beschaafde wereld. Direct wordt de
dichotomie een aantal malen achter elkaar verwerkt en eigenlijk zet die het
verhaal in beweging. Zo lezen we over het verlangen van Livingstone "om de
arme onwetende heidensche volken te onderwijzen en te beschaven" (151).
En zes regels later nogmaals: "Tot de wilde volken te gaan en als zendeling en
dokter tegelijk de wonden hunner ziel en de krankheid van hun lichaam te
genezen, dat was zijn ideaal" (152). Arm, onwetend, heidens, ongeletterd,
onbeschaafd, wild, een verwonde ziel en lichamelijk gebrek, dat zijn allemaal
eigenschappen die aan elkaar worden geregen en worden toegepast op Afrikanen. Deze onverbloemde racistische termen komen in schoolboeken niet
voor. Auteurs van schoolboeken nemen eerder afstand van deze terminologie,
door een rerm als wild te bekritiseren of in ieder geval tussen aanhalingstekens
te plaatsen. Heidens komt misschien vaker onbekritiseerd voor.
In het verhaal van Livingstone wordt slavenhandel (door Arabieren)
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absoluut veroordeeld. Die attitude heeft echter geen enkel effect op de karakterisering van Afrikanen. De voorstelling van hen en van de slavenhandel leidt
uiteindelijk alleen tot een versteviging van de positieve rol van Livingstone,
die staat voor de blanke, de Europeaan of de christen. Hij toornt als redder uit
boven de ellende "daar". Zijn werk zal steeds meer respect afdwingen. Zo
vertelt het verhaal nog op dezelfde bladzijde van de invloed van Robert
Mottat op de motivatie van Livingstone:
Hij vertelde van de arme Negers in her hartje van her zwarre werelddeel, van hun afschuwelijke!"! afgodendienst, van hun armoede en ellende, van hun verschrikkelijke onwerendheid
en vooral ook van de ongehoorde gruwelen der slavenjagers. "Ten Noorden van mijn zendelingenpost, besloot Moffat zijn rede, ligr een Negerland, waar ik den rook van duizend
dorpen ren hemel zie stijgen en waar nog nooir een zendeling of dokter is geweesr." (152)

Nadat mensen in Afrika aldus op duidelijk negatieve wijze aan de lezers zijn
voorgesteld, is opvallend hoe vaak in de tekst daarna op allerlei manieren deze
inmiddels allang bekende negatieve kwaliteiten worden herhaald. Alle stereotypen zijn verwerkt. Die zal ik hier niet nogmaals herhalen. Hierboven
noemde ik er al veel en die staan op nog geen twee pagina's in het verhaal.
Verder is er een overvloed aan vergelijkingen met kinderen en worden culturele uitingen belachelijk gemaakt. In hun relatie tot Livingstone en zijn vrouw
staan dienstbaarheid, dankbaarheid en trouw van Afrikanen voorop.
Ontrouw wordt sterk veroordeeld. Livingstone is "hun goede meester" (174),
"hun meester" (189) of "hun'blanke vader'"(l 91). Hij is een ware held en aan
zijn reputatie zullen lezers op grond van de informatie in de tekst moeilijk
afbreuk kunnen doen. Nergens krijgt hij weerwoord. Kortom, zijn streven is
volkomen gerechtvaardigd. Hij is degene met wie de lezers zich kunnen identificeren. Hij is niet alleen een personage, maar ook een exempel. Hij sraat
voor de blanke en de christen, aldus ondubbelzinnig uitgedrukt in de
volgende vergelijking tussen Stanley en Livingstone:

[...] her eindelooze geduld van Livingsrone regenover de ondeugden, de gebreken en de
onwerendheid der inboorlingen, leerde Stanley niet van hem.
Ook Stanley ziet nu de vreeselijke ellende der slavernij en hij is her mer Livingsrone eens, dar
her blanke ras, de Chrisrenen van Europa en Amerika, dezen gruwel nier langer mogen
dulden. (188-9)

De bestrijding van slavernij wordt, zoals Brantlinger in zijn analyse al liet zien,
de rechtvaardiging van de tocht naar Afrika. Kenmerkend voor de beschrijving van Afrikanen is het bijna dwangmatig gebruik van neologismen door

Hoofdstuk 5 'Zwart"

211

samenvoegingen met "neger", zoals Negerland, negerdorp, negerboot, negervorst, negerstam, negermeisje, negervrouw, negerbevolking. Of de toevoeging
van vaste bijvoeglijke bepalingen (epitheta) in: de arme negers, de trouwe,
toegewijde negers, of onwetende en mishandelde negers. Al die benamingen
roepen steeds opnieuw een uiterlijk en raciaal beeld op bij voorwerpen of bij
substantiva in het algemeen. Een land, een dorp, een boot, een vorst, etc. is
raciaal bepaald met de toevoeging van "neger", en verschilt dus essentieel van
een land, dorp, boot of vorst elders. Deze benamingen horen met andere
woorden specifiek bij "negers" en tonen hun primitiviteit of minderwaardigheid. Deze neologismen kunnen we zien als een strategie om een onwrikbare
eenheid te suggereren tussen mensen (lees: het ras der negers) en hun
omgeving.
Daarmee komen we op een ander samenhangend kenmerkend
aspect. Niet alleen het "neger-zijn" wordt benadrukt, er is bovendien een
absolute fixatie op het uiterlijk en "zwart-zijn". Steeds opnieuw worden
dezelfde metaforen voor Afrikanen herhaald. Al deze metaforen hebben het
effect van ontmenselijking, zoals duidelijk blijkt uit het onderstaande fragment waarin Teijssen de verbazing van een aantal mensen beschtijft bij het
zien van een stenen stad:
De zwarte reisgezellen van Livingstone hadden natuurlijk geen begrip van een Europeesche
stad als Loanda was. Steenen huizen, geplaveide straten, verlichting, verkeer, nooit hadden ze
daar maar 'n ietsje van gezien en hun zwarre gezichten waren dan ook een en al verbazing!
(166)

Alweet de fragmentatie en in de eerste zin doet de auteur met "natuurlijk" nog
eens een beroep op het verwachtingspatroon van de lezers.' De kenmerken
van de stad wotden vervolgens aangeduid als "de wonderen der blanken in de
groote stad" (166). De karakteriseringen van Afrikanen zijn niet zomaar
uitbundig. O m die uitbundigheid te kunnen plaatsen als kenmerk van een
vertoog, lijkt de term "overlexicalisatie" van toepassing. Fowler, in navolging
van Halliday (1978), omschrijft dit verschijnsel als een vermenigvuldiging
van verschillende benamingen voor dezelfde klasse van designata:
The linguistic strategy is to pick them out by special labels, often derogatory, which are then
used repeatedly as a focus of attention and to crystallise the meaning [...] There is ofren a
proliferation of variant expressions for the same class of designata; this is overkxicalization,
provision of an excess of terms in areas of experience which preoccupy the culture [...] In
general, such classifying labels become derogatory by being placed in negative contexts so
that unfavourable attitudes attach to them. The whole business is a combination of fingerpointing and name-calling. (Fowler 19S7-"
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Overlexicalisatie is een manier van categoriseren om mensen onder de duim
te houden. De strategie in de leesboeken heeft eenzelfde effect maar is eigenlijk het omgekeerde van overlexicalisatie: stigmatisering door een overdaad
aan herhalingen van steeds dezelfde bijvoegsels en adjectieven. (Deze aanduiden als epitheta ornantia zou misplaatst zijn.) En worden ze niet toegepast
op (gefragmenteerde) mensen, dan worden ze geprojecteerd op de omgeving
en vice versa. Leesboeken brengen variaties aan, maar dan vooral in de adjectieven en de voor- of achtervoegsels, terwijl "neger" of "zwart" de constanten
zijn. Steeds opnieuw dragen ze de boodschap uit dat het lezend en sprekend
subject in wezen geheel van hen verschillen en van een totaal andere (hogere)
orde zijn.
Deze overdadige denigrerende representaties van zwarte mensen zijn wijdverbreid, ook in andere literatuur. 6 Er is geen vertelinstantie die afstand neemt
van het racisme van de hoofdpersonen. Het belang van de vertelstrategie in de
overdracht van racistische beelden illustreert Van Alphen (1990) aan de hand
van twee romans van Albert Helman: De laaiende stilte (1952), een herschrijving van de oudere roman De stille plantage (1931). De auteur heeft in de laatste roman voor een andere vertelstrategie gekozen. De laaiende stilte is een
roman in dagboekvorm geworden. Via de schrijfster van het dagboek maakt
de lezer kennis met een zeventiende-eeuws racistisch klimaat. Zij is focalisator
en woordvoerder. Binnen deze romanvorm is het onmogelijk dat een andere
vertelinstantie ingrijpt. De lezers duiken in het leven van de schrijfster van het
dagboek en weten dat het haar gedachten en handelingen zijn die centraal
staan. Haar wereld, zoals zij die beleeft, vormt de inhoud van het dagboek en
daarmee kunnen de lezers sympathiseren of niet. In de oudere roman De stille
plantage daarentegen is wel een externe vertelinstantie aanwezig. De focalisatie ligt in deze roman bij witte mensen, die zich bovendien zeer denigrerend
uitlaten over zwarte personen. Probleem van deze roman is dat het racistische
effect hiervan niet wordt terenrehouden door de externe vertelinstantie. Die
gaat mee in de focalisatie van de witte personages, terwijl die de mogelijkheid
had om zich aan hun visie te onttrekken.
Dit is ook de kern van het bezwaar dat aan te voeren is tegen het
kinderboekenweekgeschenk 1991, Het wonder van Frieswijck van Beekman
(zie Mok 1991). In deze historische novelle wordt het spreken letterlijk
onthouden aan het jongetje Danga, dat als slaaf van een kapitein aanmonstert
in Kampen. Een (blank) meisje, de hoofdpersoon, zal zich over hem ontfermen en hem bevrijden van zijn zware lot. Door het boek heen wordt Danga
regelmatig in racistische stereotyperingen geduid, door diverse personages.
Daarmee heeft de auteur de houding van Nederlanders in de zeventiende
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eeuw willen karakteriseren. Aan de goede bedoeling van de auteur valt niet te
twijfelen. Het gaat bij het kenschetsen van het effect uiteindelijk om de vertelstructuur. Danga spreekt niet. Van hem kan dus geen correctie komen op de
racistische stereotyperingen. Hij is nauwelijks een karakter, maar vertegenwoordigt "de zwarte slaaf". Hij is overgeleverd aan de personages en de
externe vertelinstantie. Deze laatste komt hem echter niet tegemoet. De jonge
lezers moeten dus zelf tijdens het lezen in staat zijn afstand te nemen van het
racisme waarmee zij geconfronteerd worden. Noch van de personages, noch
van de externe vertelinstantie kunnen zij daarin steun verwachten. Die steunen vooral het proces van verwijdering, tussen "wit" en "zwart". Identificatie
is alleen mogelijk met de hoofdpersoon, niet met Danga. Zijn onmacht wordt
door de vertelstructuur opnieuw gedemonstreerd en bevestigd.
De herhalingen van termen, van beelden, het onthouden van focalisatie aan zwarte mensen, het spel met de tegenstelling wit en zwart, dit alles
geeft de indruk dat de auteurs van de oudere literatuur gevangen zaten in een
westers, dominant vertoog. Dit spteekt ook uit een aantal klassieke romans
van Couperus, waarin hij aan zwart een etotiserende betekenis geeft. Toch
blijft ook dan "zwart" een exponent of consolidering van een machtspositie
van een blank subject. Dit komt naar voren uit de analyse van Van Luxemburg. In Rhetoric and Pleasure: Readings in Realist Literature (1992) gaat hij in
op de functie van "zwart" in Antiek Toerisme, De komedianten en De berg van
licht. Zeer frequent hanteett Couperus de term "zwart" in zijn beschrijving
van slaven. Over "blanke" slaven rept Couperus niet, terwijl die wel voorkomen. In deze romans functioneert "zwart" als epitheton ornans: "[...] an
ornate adjunct without determinate meaning. But this epithet often does
have erotic and hence ideological connotations. 'Blackness' is a significant
authorial choice, not a product of mimetic realism" (120-1). Hoewel Van
Luxemburg de overmaat aan "zwart" bij Couperus specifiek koppelt aan een
erotiserend effect, is wel een vergelijking mogelijk met "zwart" in het verhaal
van Livingstone, zoals bijvoorbeeld verteld door Teijssen voor het onderwijs
(1934). De kern van wat ik hier als overlexicalisatie aanduid, is gelegen in een
etalering van macht, over een lichaam. De "ander" heeft geen zeggenschap
hierover. Wat wordt neergezet is een ontmenselijkt lichaam. Van Luxembutg
stelt, inderdaad op grond van andere teksten uit deze periode, dat Couperus'
obsessie met "zwart" aansluit bij een westerse traditie. Er is een traditie waarin
"zwart" gebruikt wordt voor erotische projecties (zie ook Corbey 1989).
Couperus tracht een sensuele sfeer op te roepen door zijn representaties van
zwarte lichamen. Die erotiserende betekenis van "zwart" komt, aldus Van
Luxemburg, echter geheel tot stand binnen een frame van raciale stereotyperingen (132). De roman geeft vorm aan ongelijkheid tussen "zwart" en "wit".
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"Zwart ' bestaat slechts hinnen het perspectief van "wit en blijft gevangen in
diens projecties. Ik noem dit een proces van ontmenselijking dat in de roman
zelf, door de keuze van de vertelstrategie in gang wordt gezet. Het gaat hier
niet zozeer om mensen, maar om lichamen, zwarte lichamen.
In dit verband lijkt het onderscheid dat Spillers (1987) maakt tussen
"flesh" en "body" op zijn plaats. Zij hanteert dit onderscheid in de analyse van
vrouwelijke identiteit binnen de context van slavernij, waarin het zwarte
(vrouwen)lichaam tot vlees wordt gereduceerd en als zodanig ungendered is.
Bij Livingstone zijn Afrikanen niet belichaamd en dus ungendered. Dit is een
teken van ontmenselijking en eigen aan een racistisch vertoog, een vertoog
waarin subjectiviteit aan mensen wordt onthouden op grond van hun ras. Zij
bestaan als een naar ras gedefinieerd lijf, dat hun anderszijn bevestigt en als
een pars pro toto een scala aan culturele eigenaardigheden vertegenwoordigt.
Bovendien wordt vaak alleen een deel of fragment van het uiterlijk aangegeven, als een letterlijke pars pro toto. . Hoe wijdverbreid deze strategie is,
blijkt al uit de werken die ik hier voorleg. Bij Livingstone lezen we uitspraken
als "daar konden ze met hun zwarte kroeskoppen niet bij" of zoals hierboven
geciteerd: "Hun zwarte gezichten waren een en al verbazing." Len vergelijkbare stijl is ook te zien bij Conrad, in het eerdere citaat waarin hij spreekt over
"zwarte ledematen", "zwaaiende lichamen", "rollende ogen". Ook bij Conrad
komen de "zwarte roeiers" voor. Bij Couperus wordt een erotische fascinatie
voor "zwart" uitgebeeld, bij Livingstone is die fascinatie absoluut negatief, in
die zin dat lelijkheid en domheid benadrukt wordt. Beide zijn het gevolg van
de preoccupatie van een "blanke", de hoofdpersoon of de externe verteller die
de personages niet zal tegenspreken.
De verschillende genres, of het nu reisliteratuur of de historische
koloniale romans betreft, tonen hoezeer het vocabulaire op elkaar lijkt zodra
mensen in Afrika worden aangeduid. De interdiscursieve relaties met de aardrijkskundeboeken zijn onmiskenbaar aanwezig. In schoolboeken worden
mensen misschien niet zo overdadig negatief aangeduid als in romans of
jeugdboeken. Maar wat wel voorkomt zijn de variaties op "neger", zoals
"negerbloed", "negergebied", "negerkoren", "Negerstaten" oi "Negerrepubliek", en dan zonder aanhalingstekens (zie bijvoorbeeld Beekman
1925:64-5). Verder is de toon in schoolboeken veel zakelijker dan in literatuur. Daarin functioneert een zwart-wit tegenstelling veel sterker als basisstructuur van een verhaal. "Zwart" draagt daarin met andere woorden bij aan
narrativiteit van de tekst. Ook literair gezien is diens functie die van "dienaar".
De figuur van de (blanke) held treedt zo bijvoorbeeld duidelijker naar voren.
De subjectposities zijn raciaal ingevuld en op grond daarvan ongelijk
verdeeld. Dat is evenzeer, hoewel misschien iets minder flagrant, nog het geval
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in de jeugdboeken en literatuur voor volwassenen uit de jaren zestig en zeventig (zie Redmond 1980).
Het spel met licht en donker, zwart en wit, komt in de jongere jeugdliteratuur
net als bij Helman of Couperus ook voor, wat direct al duidelijk wordt met
titels als Bongo: De negerjongen met de zonnigste lach van heel Afrika (1965) van
Barnard, of Bij de zwarte menschen in zonnelandÇW. de Vries, z.j.) en Blank en
zwart of^avontuur (1948) van Atillio Gatti. Het laatste boek verhaalt van twee
jongens, Bob en Loko-Moto. De verhouding tussen beiden is in één oogopslag duidelijk. O p de kaft zijn twee jongetjes getekend: een "wit" jongetje in
tropenpakje, schuin achter hem een kleiner, zwart gekleurd jongetje, met een
speer. De toelichting op de flap verwoordt hun verhouding en de "couleur
locale":
Het toneel van deze avonturen is het Afrikaanse oerwoud; de twee avonturiers zijn Bob, een
Amerikaanse jongen, en zijn neger-vriendje een trouwe kameraad, Loko iMoto. [...] Met
verhaal bevat avontuur - mvstetie - het oerwoud - al wat jongens graag lezen en reeds vonden
in de andere boeken van Attilio Gatti. [Citaat is letterlijk: Loko-Moto wordt hier anders
gespeld.]

Met deze topoi van Afrika, het oerwoud, het mysterie en het avontuur, is de
toon voor het boek gezet. Barnard heeft in Bongo een niet-Europese en nietblanke hoofdfiguur gecreëerd. Bongo is een vrolijk boek geworden. Maar aan
de vaste discursieve patronen heeft Barnard niet kunnen ontsnappen.
Bongo woont in Afrika, in het donkere werelddeel. Bongo is een negerjongen en omdat de
meeste inwoners van Afrika negers zijn, daarom noemen de mensen dat werelddeel het
donkere werelddeel, maar dat wil heus niet zeggen dat het een somber werelddeel is, o nee!
Want Bongo woont er! Bongo, de negerjongen met de zonnigste lach van heel Afrika! /.o
noemt iedereen hem.[...]

In de introductie vinden we de facetten van de karakterisering tetug uit de
introductie van Afrika in de aardtijkskundeboeken. Maar dat niet alleen. De
benadering van de lezer, de Europeaan, is ook van dezelfde orde. Het contact
met Bongo vindt namelijk plaats via een denkbeeldige reis. Alsof Bongo pas
kan gaan leven als de lezer zich naar hem toe heeft verplaatst. Bongo is hoofdpersoon, maar toch, een reis lijkt onvermijdelijk. De schrijver wil uitleggen
hoe fijn die lach is maar realiseert zich dat de lezers beter zelf kunnen gaan
luisteren:
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[...} toch kan je veel beter de boot nemen naar Afrika en zelf die lach gaan horen. Je moet
uitstappen bij een kJeine plaats aan de kust [...] Ver van huis ben je dan, maar nog lang nier
bij Bongo [...] Het moeilijkste gedeelte van de teis begint dan pas. Je moet de hele zilverige
rivier nog op, het binnenland in. In lt begin is dat allemaal eenvoudig, maar later - waar de
stroomversnellingen beginnen - wordt hef lastig. (9)

Enfin, Bongo woont in het oerwoud en hij klimt in bomen. De tekeningen
tonen vooral de zwartheid van zijn gezicht. Bongo is de held van het verhaal.
Hij gaat op reis. Uiteindelijk wordt hij ook nog eens schoorsteenveger en
werkt hi| .samen met een ander, die steevast wordt aangeduid als "de zwarte
man die geen neger is".
Door lezers aan te spreken op een verlangen om op reis te gaan, voegt
de auteur een spanningselement toe aan zijn verhaal. Het vergroot het inlevingsvermogen en de fantasie van de lezers. Waar het uiteindelijk om gaat, en
dit maakt de vergelijking interessant, zijn de herhalingen van het idioom, de
steeds terugkerende beelden en de manier waarop lezers steevast worden ingewijd in de wereld van ontdekkingsreizigers, waarmee hun tevens het perspectief wordt aangereikt dat die beelden bepaalde. Bij de reisverhalen van
Livingstone bijvoorbeeld dwong de vertelinstantie respect of bewondering af
voor zijn heldenmoed omdat hij zich durfde te begeven in het "donkere"
werelddeel. Hier krijgen de leerlingen zelf symbolisch de kans zich te vereenzelvigen met zo'n reiziger. Het landschap en de mensen zijn al ingekleurd: die
zijn zwart.
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5.4 Ter afsluiting
"De stereotype is het woord dat zonder enige betovering, enige geestdrift herhaald wordt,
alsof het natuurlijk was, alsof dit terugkerende woord door een wonder telkens om verschillende redenen op zijn plaats zou zijn, alsof het nabootsen niet meer als nabootsing opgemerkt kon worden: een ongedwongen woord dat aanspraak maakt op consistentie en zich
niet bewust is van zijn eigen opdringerigheid. Nietzsche heeft opgemerkt dat ''de waarheid"
niets dan de stolling van oude metaforen is. Welnu, in dit opzicht is de stereotype de actuele
weg van "de waarheid'1, het tastbare spoor dat het bedachte ornament laat overgaan in de
canonieke, dwingende vorm van het betekende. [...]
Het wantrouwen tegenover de stereotype (gepaard aan het genor van het nieuwe woord of
van de onhoudbare rede) is een beginsel van absolute instabiliteit, dat niets respecteert (geen
inhoud, geen keuze). De walging ontstaat zodra de verbinding tussen twee belangrijke woorden vanzelf spreekt. En zodra iets vanzelf spreekt, iaat ik het vallen: dat is het genot." (Barthes
1986:53-4)

"Zwart" is nog steeds een krachtige en hardnekkige metafoor. Zo kan ineens
in een willekeurige roman of een detective een personage slechts worden
aangeduid als "zwart", terwijl de huidskleur van de andere personages niet
genoemd wordt. En lang niet altijd is duidelijk wat de betekenis daarvan is
voor de IOOJT van het verhaal. Een concrete illustratie hiervan trof ik nog
onlangs in Een spaans hondje van Rascha Peper (1998). Daarin wordt onverwachts een barman geïntroduceerd als "de geblondeerde neger". Bij hem doet
een aantal familieleden na een begrafenis een bestelling. Het fragment over
het cafébezoek opent aldus: "In het café bestelde Victor een dubbele whiskey
bij de geblondeetde neger achter de bar en dronk die in drie teugen leeg" (27).
Als zijn oom even later ook een bestelling doet wordt de batman wederom in
raciale termen aangeduid: "Zijn moeders oudste broer vroeg om een brandewijntje, maar de blonde neger begreep het niet en bracht een jonge jenever"
(27). Alleen in deze zinnen wondt de barman genoemd. De karakterisering
van hem als "neger" heeft verder volgens mij geen functie in het verhaal.
Mij gaat het niet zozeer om dit ene geval en veel betekenis kun je hier
niet aan hechten. Ik voeg deze aanduiding toe aan de rij van de terloopse
raciale aanduidingen die in veel literatuur voorkomen. Met de vermelding
van "zwart" of in dit geval "neger" wordt wel een aspect van de andere personages duidelijk: zij zijn waarschijnlijk "wit". Dit hoeft niet benoemd te
worden, of omdat het niet belangrijk is voor het verloop van het vethaal of
omdat de auteut ervan uit kon gaan dat dit lichaamskenmerk automatisch
doot de lezers zou worden afgeleid: "wit" staat voor universeel.
Soms ontmoeten we in andere literatuut een externe vettelinstantie,

tn de ban van het ras

218

dan wel een ("wit") hoofdpersonage dat besloten blijft in zijn of haar fascinatie voor een "zwart" personage, zonder dat dit personage tot leven komt, als
een (autonoom) karakter, zoals bijvoorbeeld gebeurt in De buitenvrouw
(1994) van Joost Zwagerman, waarin de lezer eigenlijk wel mee moet gaan in
de (voyeuristische) fascinatie van de hoofdpersoon (wit en man) voor het
(zwarte) lichaam van zijn vrouwelijke collega, met wie hij een heftige relatie
heeft.s Maar net zo vaak ontbreekt een fascinatie, en is de aanduiding bijna
terloops en lijkt die conventioneel.
Zwart is met andere woorden een epitheton en een conventionele
metafoor, en hoewel die door de vele herhalingen misschien uiteindelijk niet
meer opgemerkt wordt, is die allerminst dood. "Zwart" en de equivalenten
zijn nog steeds en in uiteenlopende contexten sterk ideologisch gekleurd, ook
- of juist - op die momenten dat de keuze voor dit adjectief niet gemotiveerd
is. Een conventionele metafoor is geenszins hetzelfde als een dode metafoor
en die overtuiging vormt de achtergrond van dit hoofdstuk over "zwart". De
opvatting van Lakoff en Johnson over de ongerechtvaardigde gelijkschakeling
van conventionele en dode metaforen is hier dan ook zeer op zijn plaats:
The mistake derives from a basic confusion: it assumes that those things in our cognition
that are most alive and most active are those that are conscious. On the contrary, those that
are most alive and most deeply entrenched, efficient, and powerful are those that are so automatic as to be unconscious and effortless. (Lakoff & Johnson 1980:129)

Spreken we over de oudere literatuur, uit de vorige eeuw en de eerste helft van
deze eeuw, dan is het natuurlijk de vraag of andere vertogen wel mogelijk
waren. En of voor de auteurs niet zoiets gold als een tijdgeest waarvan zij zich
moeilijk konden losmaken. O m die reden verwijt Said in Culture and Imperialism (1993) deze oude auteurs eigenlijk niets. In deze studie spreekt Said
niet zozeer over "zwart", maar over het imperialisme dat alom aanwezig is in
een aantal beroemde negentiende eeuwse romans, bijvoorbeeld in Mansfield
Park van Jane Austen en Heart of Darkness van Joseph Conrad. Het imperialisme is als vanzelfsprekend aanwezig, wat Said tot de stelling voert dat zonder
het imperialisme een hele andere cultuur en literatuur zouden zijn ontstaan.
Deze relatie bestaat er met de aardrijkskundeboeken evenzeer. Een imperialistisch ideaal lijkt de keuze van de onderwerpen en het oordeel daarover te
bepalen.
Maar evenzeer geldr hier Saids opmerking dat huidige auteurs zich er
- zeer vrij vertaald - wel heel makkelijk vanaf maken als zij nog steeds de oude
imperialistische (dan wel racistische) vertogen reproduceren. Dat kan alleen
als zij de enorme hoeveelheid literatuur negeren die inmiddels tot de canon

Hoofdstuk 5 "Zwart"

219

b e h o o r t en waarin definitief g e b r o k e n w o r d t m e t deze o u d e p a t r o n e n . Waarbij a a n g e t e k e n d m o e t w o r d e n , dat die tegen-vertogen pas in beeld k w a m e n ,
sinds de "andere" s t e m m e n o o k werkelijk g e h o o r d w e r d e n .

Noten
1

Zie speciaal voor het geschiedenisonderwijs de interessante studie van Ferro 1984.

2

Met de metafoor van het "donkere continent" heeft Freud voorstellingen van raciale
en seksuele verschillen weten samen te voegen. Hij noemde het seksuele leven van
vrouwen voor de psychologie "een donker continent". (Gates Jr. 1986:16)

3

Deze conclusie baseer ik op lezing van de volgende (aardrijkskundige) leesboekjes
uit de jaren dertig: Barten & Witsenbtirg 1934; Hoogwerf & Baarslag 1931a,
1931b;Teijssen 1932; Cornelissen z.j.

4

Dit boekje kon aangeschaft worden met de bonnen van de koffie en thee van Fa.
P. Broekema uit Groningen. In het voorwoord worden zowel jongens als meisjes
aangesproken, hoewel dit boekje niet gaat over ontdekkingsreizen. En zoals vaker
in het voorwoord, wordt waarheid geclaimd:
Aangezien de verhalen zich afspelen in het zonnige Afrika, is als ticel gekozen: "Bij de zwarte
menschen in Zonneland". Ze berusten alle op waarheid en geven een blik in het leven der
menschen en dieren in een ander deel van onze wereld.
Wij vertrouwen, dat het door onze jongens en meisjes met spanning zal worden gelezen,
terwijl wij hun aanraden met het verzamelen der bons door te gaan met het oog op mogelijk
verdere uitgaven.

5

Het woord "natuurlijk" speelt in op sociale cognities van de lezers: van hen wordt
niet verwacht dat zij een hoge pet ophebben van de capaciteiten van Afrikanen.
Eenzelfde spel is ook bij Ten Have te vinden, in de zogenaamde schets over het
leven van "de Neger": "Zure melk met maismeel is een hoofdvoedsel; vleesch
wordr zelden gegeren. O p 'hoogen trap staat natuurlijk de landbouw niet. De
bodem wordt van struiken gezuiverd, het gras verbrand. Dan zaait men het koren
en wroet de aarde met een stok om." (den Have 1921 : 194-5)

6

Gates (1986) wijst op deze verwijzingen naar huidskleur in introducties van literatuur van zwarte schrijvers: "Despite their beliefs in the unassailable primacy of
language in the estimation of a literary work, however, both I.A. Richards and
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Allen Tate, in separate prefaces to books of poems by black authors, paused to
wonder about the black faces of the authors and the importance ofthat blackness
in the reading of their texts" (4). Richards schreef het voorwoord bij Claude
McKay (1920) "Spring in New Hampshire"and

Other Poems, London. Allen Tate

verzorgde het voorwoord bij Meivin B. Toison ( 1953) The Libretto for the Republic
of Liberia, New York.

8

Deze literaire strategie duidt Morisson (1992) aan als een "metonymie displacement". Dit is een van de zes patronen die zij onderscheidt in haar analyse van de
processen die in witte Amerikaanse literatuur het proces van "othering" bepalen.
Ook zij wijst op het kenmerk van de repeterende taal. De andere onderscheidingen lopen niet helemaal parallel met die ik aantrof in de literatuur die ik hier
bespreek.
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Zie Ramdas (1997) voor een uitgewerkt commentaar op deze roman en op
Zionocovmi Leon de Winter.

