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Hoofdstuk 6 Joden en antisemitisme (1900-1945) 

6.1 De periode voor 1930 

Over joden wordt in de aardrijkskundeboeken niet veel geschreven. Noch 

over hun godsdienst, noch over hun culturen of de verhouding tot andere 

bevolkingsgroepen. Maar ze komen wel voor, evenals antisemitisme, joden 

worden in ieder geval genoemd als religieuze groepering: 

Ruim 2% der Nederlanders zijn Israëlieten, het kleinste deel Portugeesche, het grootste 

Duitsche (samen ca. 97.000). Zij zijn bijna allen handelaars; een groot deel van hen woont te 

Amsterdam. (Ten Have 1909:138) 

De Israëlieten onderscheidt men in Nederlandsche of Duitsche Joden (98000) en in Portu

geesche Joden (5600); de laatste wonen bijna allen in Amsterdam, dat aan hun kapitalen een 

groot deel van zijn handel dankt. (Pluim 1904:8) 

Evenredig met de kwantitatieve verhouding van de aanhangers van de diverse 

godsdiensten, is ook de aandacht in de tekst. Voor de joodse godsdienst is die 

derhalve marginaal. Even beperkt is het aantal thema's dat naar joden verwijst. 

Aandachtspunten zijn in ieder geval aantal (hoe groot is hun percentage?) en 

verspreiding (waar wonen zij?), zoals gebruikelijk bij de leerstof over speci

fieke groeperingen. Van joden bestaan, zoals in de citaten hierboven, ook 

andere representaties: ze zijn een "vreemde" bevolkingsgroep, met een bijzon

dere economische positie. Dit beeld komt terug in passages over andere 

landen of buitenlandse steden. Zo schrijft Ten Have in het hoofdstuk over 

Hongarije en Oostenrijk: 

De Duitschers houden zich bezig met industrie; waar wij vele fabrieken aantreffen, zijn ook 

meestal Duitschers [...]. Belangrijk zijn nog de Israëlieten, niet zoozeer om hun talrijkheid (2 

mill.), als wel omdat zij in de oostelijke landen den handelsstand vertegenwoordigen: hun 

invloed is groot door de macht van het geld. (Ten Have 1907:101) 

Het gemis aan historische verklaringen leidt makkelijk tot essentialisme: 

handel hoort bij joden, industrie bij Duitsers. Deze verbindingen voeren tot 

cirkelredenaties, wat in het eerste gedeelte van het citaat over Duitsers duide

lijk naar voren komt. (Eerder merkte Ten Have op dat Duitsers lang het heers

ende volk vormen, omdat zij verstandelijk het beste ontwikkeld zijn.) Ook in 

schoolboeken van later datum worden joden exclusief als handelaren 

genoemd: 
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De hoofdstad ï'itnh [...] is de belangrijkste stad van 't geheel Atlas-gebied: drukke handel 

(door de talrijke Joden!) en scheepvaart. (Kwast 1926:124) 

De identiteit van handelaar wordt hier als toegift, tussen haakjes, genoteerd. 

Ogenschijnlijk niet belangrijk, neemt deze notatie een extra ideologische 

lading mee. Het uitroepteken zet die betekenis kracht bij. Het is mogelijk dat 

de auteur hiermee appelleert aan de bestaande sociale cognities van leerlingen 

over joden. Mochten leerlingen die bedrijfstak niet direct relateren aan joden, 

dan wordt die link voor hen nu definitief gelegd. 

Andere informatie wordt niet gegeven. Evenmin is er aandacht voor de 

armoede onder een groot deel van de joodse bevolking (zie Leydesdorff 

1987). De karakterisering van joden die leerlingen onder ogen krijgen, sluit 

in dat opzicht aan bij de antisemitische propaganda van nazi-Duitsland, 

waarin joden onder meer worden opgevoerd als degenen die de touwtjes van 

het economische en politieke bestel in handen hebben en streven naar alge

hele overheersing. Daarin vinden haat en anti-joodse maatregelen een belang

rijke rechtvaardiging.' De aardrijkskundeboeken herhalen de stereotypen, 

zonder dat ze overigens zelf vervallen in antisemitische uitspraken. Ze stellen 

antisemitisme als onderwerp aan de orde. Ondanks hun geringe omvang, 

geven de data aanleiding de hypothese te formuleren dat de geografische en 

temporele afstand van invloed zijn op de stijl waatin antisemitisme wordt 

beschreven. De teksten zullen deze hypothese ondersteunen, maar niet meer 

dan dat, omdat het cotpus te beperkt is om deze in zijn algemeenheid te 

verwerpen of aan te nemen. De stilistische overeenkomsten springen voorals

nog te zeer in het oog om ze als toevallig te beschouwen. 

De eerste stukken tekst die ik voorleg, beschrijven de situatie in Noord-Afrika 

en zijn afkomstig uit de methoden van Kwast (1926) en van Keiser en Mulder 

(1926). In beide boeken wordt gewezen op de relatie van joden met de handel 

en op onderdrukking. Opvallend is dat in beide boeken de Fransen degenen 

zijn die verbeteringen in Noord-Afrika tot stand hebben gebracht, ook ten 

gunste van joden. In onderstaande passage uit Kwast wordt de onderdrukker 

expliciet geïdentificeerd als "Mohammedaanse landgenoten": 

De Joden wonen in de groote steden, vooral in Marokko. Zij moesten tot voor kort in aparte 

wijken wonen en werden door hun Mohammedaansche landgenooten zeer verdrukt; door 

den invloed der Franschen is hun toestand beter geworden. (Kwast 1926:122) 

De tijdsbepaling in de tweede zin, "tot voor kort", bereidt de situatie van 

verbetering voor, die toegelicht wotdt na de puntkomma. Het gebruik van 
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"landgenooten" versterkt nog eens de negatieve rol van moslims in deze: 

mensen in eigen land, hun "eigen" mensen sluiten hen uit, terwijl Fransen, die 

van buiten komen, verlichting brengen. Nu gaat het er voor alle duidelijkheid 

niet om te bepalen in hoeverre deze voorstelling van zaken strookt met de 

feiten. Opvallend is wel dat de Franse koloniale politiek noch het kolonia

lisme in het algemeen aanleiding is voor een kritische noot. Benaderen we de 

beschrijving vanuit narratief standpunt, dan zien we dat in de rolverdeling 

goed en kwaad duidelijk gescheiden zijn. 

Deze weergave, deze "rolverdeling", kenmerkt ook de benadering van 

Keiser en Mulder. 

Uit verschillende Europeesche landen verdreven, vestigden zich hier veel Israëlieren, die 

thans meest in de steden wonen onder vaak moeilijke omstandigheden: ze mogen alleen in 

bepaalde wijken (zooals vroeger in W.-Europa de ghettos) wonen. Toch hebben zij een groor 

deel van den handel in handen. (Keiser & Mtrlder 1926:75) 

Ook hier zien we weer het stereotiepe beeld van joden als handelaren. De 

achtergronden worden slechts summier belicht. Over de interetnische 

verhoudingen schrijven de auteurs evenmin veel. Het accent ligt vooral op de 

gunstige invloed van de Fransen, niet op de positie van gekoloniseerden of op 

hun culturele en economische leven. Dit beeld overheerst ook bij Kwast. 

Waarschijnlijk zullen de lezers zelf de gevolgtrekking maken dat de Fransen 

hun invloed ook aanwendden om de positie van joden te verbeteren, omdat 

de volgende passage direct aansluit op de vorige: 

Zoals alle gebieden, die onder Tnrkschen invloed gestaan hebben, was de toestand er vóór 

het ingrijpen van Frankrijk zeer slechr: de bevolking zeer onontwikkeld en fanatiek; de 

wegen slecht en onveilig door de vijandschap der stammen. (Keiser& Mulder 1926:75 

Meteen doemt hier het klassieke beeld op van fanatieke moslims of fanatieke 

Turken (zie ook Haleber 1989 en Reinsch 19872). Hun imago staat in schril 

contrast met dat van de Fransen. Zij brachten licht in de duisternis. Zij zijn de 

weldoeners; de moslims en Turken de schurken. De tegenstelling tussen beide 

actoren is uitvergroot, alsof de Fransen een missie te vervullen hadden en als 

helden bezit namen van Noord-Afrika. 
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6.2 Antisemitisme in de oorlogsjaren 

De stijl van deze passages vergelijk ik hieronder met de stijl van passages 

waarin antisemitisme als actueel verschijnsel wordt beschreven. Hoe wordt 

antisemitisme gedefinieerd en verklaard? Wie zijn de betrokken "instanties" 

en hoe worden die beschreven? Welke lexicale en grammaticale variaties 

dienen zich aan en wat is daarvan de ideologische impact? 

In hoofdstuk 3 bracht ik in navolging van Fowler (1985) een aantal 

stilistische aspecten naar voren dat systematiek kan verlenen aan een analyse. 

Fowler stelt onder andere een subject-predikaat-analyse voor (zie ook Fowler 

1987; Sykes 1988). Deze strategie komt erop neer dat uitingen worden 

verdeeld in enkelvoudige proposities en in een actieve vorm onder elkaar 

worden gezet. Zo ontstaat een overzicht van proposities, met links het subject 

van de handeling (soms is dat dus niet ingevuld), de handeling zelf en rechts 

daarvan het object van de handeling. Op deze manier kan bijvoorbeeld 

systematisch de beschrijving van interetnische vethoudingen worden geanaly

seerd. Men verkrijgt dan snel een overzicht van de stilistische procédés die 

bijvoorbeeld de ernst van de situatie of handelingen verzachten of die de 

verantwoordelijkheid bijna ongemerkt op de "slachtoffers" afwentelen. Deze 

effecten kunnen ondere andere ontstaan door nominalisatie, passivisering, 

"agens deletie" of door de keuze voor abstracte termen. 

Volgens deze opzet analyseerde ik beschrijvingen van discriminatie 

door (witte) Nederlanders in aardrijkskundeboeken van de jaren tachtig (zie 

Mok 1990:80-92). Onder andere kwam uit de analyse naar voren dat bij een 

heldere beschrijving van de handeling, in dit geval discrimineren, het subject 

van de handeling uit beeld verdween. Waren daarentegen betrokkenen 

expliciet vermeld, dan bleef de handeling uitermate abstract en vaag. Een 

effect hiervan kan zijn dat oorzaken worden gevonden in algemene, natuur

lijke mechanismen of terug te voeten zijn op eigenschappen van de slacht

offers zelf, een strategie of effect dat in de literatuut wordt aangeduid als 

"blaming the victim". Op de slachtoffers zou dan de verantwoordelijkheid 

rusten om deze verschijnselen te stoppen, bijvoorbeeld door zelf te verande

ren en zich aan te passen. 

Binnen de context van deze paragraaf zijn bijvoorbeeld de volgende 

variaties denkbaar in de beschrijving van antisemitisme, waarbij de volgorde 

de gradaties van helderheid aangeeft: de moslims behandelden joden slecht; 

joden worden slecht behandeld; joden zeggen slecht behandeld te worden; 

tussen joden en moslims bestaat wrijving. Nu is het gelet op de bescheiden 

omvang van het corpus hier niet relevant de beschrijving van antisemitisme 

op deze manier te schematiseren. Wel zal ik de terminologie (agens deletie, 
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nominalisatie, passivisering, lexicale keuzes, eufemismen, intransitiviteit) 

waar zinvol, hanteren om de variaties en mogelijke implicaties te verhelderen. 

Tenslotte moet gezegd, dat deze benadering wel riskeert te zeer naar de letter 

te lezen terwijl genegeerd wordt dat in sommige situaties "zwijgen" meer 

gewicht in de schaal legt dan "spreken". Over sommige onderwerpen en erva

ringen kan men bovendien bijna niet spreken omdat ze te zeer beladen zijn 

met emoties: er is geen taal die deze emoties kan uitdrukken. 

De boeken die ik hieronder naar voren breng, verschijnen op het 

moment dat Hitler al aan de macht is. In Duitsland zijn inmiddels de anti-

joodse maatregelen afgekondigd. Joodse vluchtelingen zoeken onder andere 

in Nederland een veilig heenkomen. De vervolgingen in Nederland zijn nog 

niet op gang. De pogroms elders waren uiteraard bekend. We mogen dus wel 

verwachten dat de schoolboeken, voor zover ze de positie van joden ter sprake 

brengen, een duidelijk standpunt innemen of in ieder geval geen voeding 

geven aan antisemitisme. Voor het onderwijs bestonden immers geen beper

kende maatregelen, zoals in nazi-Duitsland.3 Toch bevat Kern-geografie uit 

1941 of Land- en volkenkunde geen concrete verwijzingen naar de nazi-poli

tiek. Opvallend is het neutrale taalgebruik en de keuze voor tamelijk neutrale 

thema's, alsof de schrijvers zich niet willen compromitteren, zoals in de onder

staande aanduiding van het staatshoofd en de staatsvorm in Duitsland: 

Her tegenwoordige Duitse staatshoofd heeft zeer grote macht. Zijn titel is rijkskanselier, 

terwijl men tevens spreekt van Führer (="leider"). Duitsland is thans een nationaal-socialis-

tischgeregeerde staat. [Ktm-geografiedeel 1 1941:51) 

Dit is in het deel over Europa de enige referentie naar de veranderde politieke 

situatie. Vooral gaat het hier om de introductie van nieuwe termen; wat de 

betekenis ervan is, laat zich slechts raden. Dit deel komt uit in 1941 en çezien 

de tijd die gemoeid is met de productie van een nieuwe uitgave, kunnen we 

niet verwachten dat de auteurs al inspelen op de bezetting. Bij de inventarisa

tie van de diverse bevolkingsgroepen in Europa, worden joden niet genoemd 

(68-75). Alleen in deel 2 De Werelddelen (1941) komen ze even voor in het 

overzicht van de diverse godsdiensten. Hun aanwezigheid is vervat in de 

opmerking dat de laatste jaren emigratie naar Palestina belangrijk is geworden 

(93). De oorzaak van de emigratie komt niet ter sprake. Evenmin worden 

achtergronden gegeven bij de vaststelling dat joden over de gehele aarde 

verspreid zijn. Wel leren de lezers dat Arabieren het zionisme tegenwerken 

(93). De beschrijving kenmerkt zich door nevenschikkende proposities, 

waartussen hooguit een temporeel verband bestaat. Causale relaties worden 

niet gelegd en argumentatieve indicatoren ontbreken. 
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Daarnaast is nog een foto opgenomen van de Klaagmuur. Het infor

matiegehalte daarbij is gering. De tekst over de joodse godsdienst oogt 

misschien objectief, maar twijfel daaraan is gerechtvaardigd als we haar verge

lijken met de tekst die volgt over het christendom. Die tekst doorkruist het 

neutrale imago van het schoolboek en roept de vraag op waarom bij andere 

religies, bijvoorbeeld bij het jodendom, de stijl zo afstandelijk is gehouden. 

De afstandelijkheid valt op door het contrast. In bijna emotieve en poëtische 

bewoordingen wordt de verspreiding van het christendom verklaard: 

Immers deze leer vond, na korte rijd van heftige tegenstand (Christenvervolgingen in het 

Romeinse Rijk), zijn aanhangers grotendeels ondet Europeanen, dus onder dàt gedeelte van 

het Blanke Ras, dat later het heersende raso'ç aarde zou worden. Oók het ras, dat zich doof 

zijn rusteloos heen en weer trekken, dooi" zijn onlesbare onderzoekingsdrang, dooi* zijn 

begeerte naar macht over de ganse aardbodem zou verspreiden. {Kern-geografie deel 2 

1941:93,95) 

Een subjectieve toonzetting is dus mogelijk, maar wordt hier exclusief 

gebruikt voor de beschrijving van het christendom, voorgesteld als eigen aan 

een Europees blank subject. Dat subject beschikt over psychische eigenschap

pen die "verspreiding" mogelijk maakten. Preciezer, het ras wordr gepersoni

fieerd, verwerft persoonlijke eigenschappen die rot de verspreiding hebben 

geleid: een rusteloosheid, een onlesbare onderzoekingsdrang en een begeerte 

naar macht. De lexicale keuzes passen niet bij een afstandelijke stijl, maar 

getuigen eerder van sympathie. Het gaat er mij niet zozeer om dat hierdoor 

een contrast ontstaat met de stijl waarin het jodendom wordt beschreven, 

zwaarwegender is dat zelfs ten tijde van de racistische propaganda van het 

nationaal-socialisme de positieve profilering van het blanke (en christelijke) 

ras voortgezet wordt. 

Evenals in Kern-geografie ligt het accent in Land- en volkenkunde (1941) op 

staatkundige veranderingen. Toch is daarbij wel aandacht voor antisemitisme 

in Europa en in Nederland. Dat het verschijnsel bestaat, is duidelijk. Minder 

duidelijk zijn de verklaringen en de gevolgen. Eigenlijk is ook het verschijnsel 

zelf nier zo helder. In de verklaring ligt de definitie van antisemitisme beslo

ten: antisemitisme wordt gezien als een tegenstelling; en kent daarom sreen 
O D O o 

daders en slachtoffers. Machtsfactoren blijven buiten beschouwing en 

niemand is verantwoordelijk. De verklaringen gaan in de richting van dege

nen die direct schade ondervinden van anrisemitisme, namelijk de joden zelf. 

Dit beeld dringt zich bijvoorbeeld op in het hoofdstuk over Duitsland. Anti

semitisme komt op een specifieke plaats aan de orde, namelijk als afronding 
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van de introductie, die algemene informatie bevat over de Duitse geschiede

nis, bevolking en regering (77-79). Vooral gebiedsuitbreiding valt onder de 

aandacht. Enkele regels gaan over de taal en het ras, waarna de overgang naar 

de joodse inwoners van Duitsland wordt gemaakt: 

Het gebruik van een Germaanse taal betekent niet, dat alle Duitsers tot het Noordeuropese 

(Germaanse) ras behoren, dar gekenmerkt wordt door slanke lichaamsbouw, blond haar, 

blauwe ogen. Vooral in Zuid-Duirsland zijn de mensen kleiner en donkerder. 

Binnen het Rijk woonde een vrij groot aantal Joden. De tegenstelling tot hen (anti-semi-

tisme) heeft er sedert 1933 toe geleid, dat hun verschillende rechten zijn ontnomen. Hier

door is het aantal Joodse emigranten zeer gestegen. Verscheidenen hebben zich in Palestina 

gevestigd. (Land-en volkenkunde deel 1 1941:79) 

Van een tegenstelling naar het onthouden van rechten. Hoe de verhouding 

tussen beide factoren nu precies ligt, moeten leerlingen zelf uitmaken. Moch

ten zij zich niet kunnen verlaten op hun kennis hierover, dan zullen zij 

misschien het uiterlijk van de Duitser en het Germaanse ras als basis voor de 

tegenstelling zien. Natuurlijk is het moeilijk om in enkele zinnen het antise

mitisme in Duitsland te verklaren en de gevolgen ervan voor joden aan te 

geven. De stelling "hun zijn verschillende rechten ontnomen" dekt in geen 

geval de lading en is zeer eufemistisch. Wie voor deze maatregelen verant

woordelijk zijn, wordt door de passivisering met weglating van het handelend 

subject buiten beschouwing gelaten. Bovendien zijn de gevolgen van de maat

regelen sterk gereduceerd nu alleen emigratie wordt genoemd. Maar als de 

auteurs dit boek schrijven, is de oorlog waarschij nlij k nog niet uitgebroken en 

heeft men nog geen weet van wat de joodse bevolking uiteindelijk staat te 

wachten. Toch is de behandeling nu wel heel summier, ook als die betrekking 

heeft op de jaren dertig. Ter vergelijking: in de uitgave uit 1937 van deel 2 De 

Werelddelen valt bij de bespreking van Syrië en Palestina in een tussenzin te 

lezen dat Duitse joden zich in Palestina vestigden vanwege de vervolgingen in 

Duitsland vanaf 1933 (133). 

In het algemene gedeelte over Oost-Europa vormen joden de derde en 

laatste categorie in een overzicht van de taalgroepen. In het citaat hieronder 

wordt gesteld dat het Jiddisch dan wel niet helemaal als een afzonderlijke taal 

kan worden beschouwd, maar dat de joden toch een afzonderlijke groep 

vormen. Verspreiding, werk (landbouw, handel, geldzaken) en interetnische 

relaties zijn onderwerpen die passeren, eindigend met de tegenstelling en de 

vervolgingen: 
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Hoewel men het Jiddisch niet een geheel afzonderlijke taal kan noemen, vormen At Joden 

toch een afzonderlijke groep. 

Ze wonen verspreid tussen de andere volken in, 't meest in Zuidwest-Rusland en in Polen. In 

enkele dotpen vormen ze de helft der bevolking en doen aan landbouw. Veel echter houden 

zich bezig met handel en geldzaken. Vroeger gaf de tegenstelling tussen hen en de Russen 

vaak aanleiding tot pogroms, jodenvervolgingen. (Land- en volkenkunde AtA 1 1941 :126) 

Vergelijk de volgende passages en de rol van joden in de achtergronden van de 

Door het hele land verspreid wonen bovendien meer dan twee miliioen Joden, welke een 

belangrijke rol spelen in de handel. Hun verhouding tot de andere bewoners was dikwijls 

slechr. Evenals in Rusland ontaardde de tegenstelling soms in pogtoms. 

Talrijke Poolse Joden zijn geëmigreerd, vooral naar de Ver. Staten. De Poolse regering bevor

derde deze emigratie. De Joden spieken ook in Polen Jiddisch. (Land- en volkenkunde deel 1 

1941:143) 

Wie nu verantwoordelijk is voor de pogroms, blijft de vraag. De schuldvraag 

ligt ofwel bij de tegenstelling zelf, wat een tamelijk abstract gegeven is, dege

nen die het eerst verantwoordelijk zijn, lijken de joden. De formulering van 

de tweede zin: "Hun verhouding tot de andere bewoners was dikwijls slecht", 

plaatst joden in het centrum van de aandacht. Bovendien zijn zij de vreemde 

eend in de bijt. Dat lijkt de vervolgingen te rechtvaardigen. Hun anderszijn 

krijgt nadruk. Dit wordt bevestigd door een foto van een groep jongens en 

mannen, min of meer poserend voor de camera. Daarbij hoort de volgende 

beschrijving, die exclusief voor mannen geldt: 

In de Poolse sreden wonen vele Joden, die soms bijna de helfr der bevolking uitmaken. Grote 

laarzen, een lange jas (kaftan), veelal een baard en bakkebaarden, onderscheiden hen van de 

Polen. (Land-en volkenkunde AaA 1 1941:144) 

Bovendien is een kort (vijftien regels) fragment opgenomen uit het werk van 

Tharaud.*' Wederom wordt hun "anderszijn" onderstreept. Zij zijn anders dan 

Polen. Nu komt voor het eerst wel naar voren dat onder joden ook armoede 

voorkwam. Over hen stelt Tharaud evenwel dat zij strikt volgens de 

Hebreeuwse wet leven en dat hun leven in tweeduizend jaar tijd niet veran

derd is: "[...] zo krijgt men een beeld van het bestaan, dat men ongeveer twee

duizend jaar geleden in een voorstad van Jeruzalem leidde" (145). Met die 

blik worden de lezers uitgenodigd mee te kijken, van een afstand, naar "ande

ren". De foto versterkt deze "etnografische" blik. 
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Kijken we tenslotte, dichterbij huis, naar de tekst in het deel van Land- en 

volkenkunde over Nederland (1938), dan valt op dat het anderszijn ook hier 

overheerst. Joden behoren tot de vreemdelingen. Deze paragraaf biedt een 

korte opsomming (halve pagina) van onder meer de komst van de prote

stantse Walen en hugenoten (wie kwam, wanneer en waarom?). In de 

beschrijving van de actuele situatie van joden in Nederland ligt het accent op 

hun houding. Daarin nu zouden joden zich onderscheiden van andere vreem

delingen. Hun godsdienstbeleving zou daar debet aan zijn. 

Het Joodse volksdeel heeft zich meer afzonderlijk gehouden dan andere Nedetlanders van 

vreemde oorsprong. De godsdienst en de daarmee samenhangende zeden en gewoonten 

voorkwamen sterke vermenging. 

Toch namen ook de Joden raal en een groot deel det Nederlandse levenswijze over. Een 

scherpe tegenstelling tot de Christenbevolking, zoals ze in Midden- en Oost-Europa veel 

vootkomt, bestaat bij ons niet. 

De meeste vreemdelingen en hun nakomelingen hebben zich spoedig geheel aangepast bij de 

Nederlandse volksaard. [Land- en volkenkundedeel 3 1938:36-37) 

De houding van "de" Nederlanders ten aanzien van joden is in de kantlijn 

samengevat als: "Anti-semitisme van weinig betekenis". De tegenstelling defi

nieert ook hier antisemitisme, een tegenstelling met christenen. Dat het 

verschijnsel niet zou bestaan, vindt misschien een verklaring in de laatste zin: 

door aanpassing wordt de tegenstelling, en dus ook antisemitisme, opgehe

ven. 

Antisemitisme komt alleen in dit deel van Land- en volkenkunde SAW de 

orde. Geheel in strijd met de traditie is de joodse godsdienst niet opgenomen 

bij de inventarisatie van de diverse godsdiensten in Nederland in het deel 

Onze Volkshuishouding (1942). Alleen christelijke godsdiensten worden 

genoemd. Opvallend is tenslotte dat bij het onderwerp kerkbezoek en wezen

lijke belijdenis de afstandelijke, zakelijke stijl wordt doorbroken. De lexicale 

keuzes getuigen van moralisme: er zijn nieuwe kerken nodig, maar er zijn 

mensen die wel lid blijven "maar te lauw zijn om financiële offers te brengen"; 

cijfers zeggen niet zoveel "wijl er duizenden lidmaten van kerken zijn, die 

alleen uit sleur lid blijven en aan het kerkelijk leven niet deel nemen" 

(1942:23). De stijlmogelijkheden van deze methode zijn dus ook minder 

beperkt dan op het oog lijkt en is waarschijnlijk afhankelijk van de thematiek 

die naar voren wordt gebracht. Normatief woordgebruik ontbreekt evenwel 

als antisemitisme aan de orde komt. Dan wordt volstaan met onvolledige en 

oppervlakkige verklaringen. 
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6.3 Conclusie 

Voor jodendom en joden bestaat binnen het aardrijkskundeonderwijs tot aan 

de jaren veertig niet veel aandacht. Op zichzelf is dat niet zo bijzonder, wel is 

bijzonder dat binnen het beperkte aantal regels over joden, twee representa

ties centraal staan: ze zijn vreemdeling en ze zijn economisch van belang. Er is 

bovendien aandacht voor antisemitisme in Europa en in Noord-Afrika. Ik 

wilde onderzoeken of er enige grond zou bestaan voor mijn veronderstelling 

dat er een correlatie is aan te wijzen tussen enerzijds de geografische en 

temporele afstand en anderzijds de manier waarop antisemitisme wordt 

beschreven: hoe dichterbij en actueler, des te vager de omschrijving van anti

semitisme en omgekeerd. Gezien de geringe omvang van het corpus zou de 

analyse hooguit steun kunnen geven aan deze hypothese. Die steun biedt het 

corpus inderdaad. Opvallend is de tegenstelling tussen de bespreking van 

antisemitisme in Noord-Afrikaanse landen en Europa of Nederland. Voor 

Noord-Afrika wordt helder aangegeven wie degenen zijn die zich hieraan 

schuldig maken (dat zijn "de mohammedanen", de Fransen zorgen voor 

verbetering van de positie van joden). Binnen Europa zijn er geen schuldigen 

en wordt voor een stijl gekozen die in het midden laat wie aanstichters of 

schuldigen zijn. Hierin speelt ook de definitie van antisemitisme een belang

rijke rol. Antisemitisme wordt voorgesteld als een tegenstelling ten opzichte 

van de "eigenlijke", meestal christelijke bevolking. Impliciet legt deze defini

tie de mogelijke schuldvraag bij joden zelf. Aanpassing lijkt dan de oplossing. 

En waarschijnlijk kon op grond daarvan worden gesteld dat antisemitisme in 

Nederland van geen betekenis is. 

De stijl van de verschillende passages over joden heb ik in detail geana

lyseerd. Een afstandelijke, tamelijk abstracte en zakelijke toonzetting past wel 

bij een schoolboek uit deze perioden. Die toonzetting kenmerkt althans de 

beschrijving van jodendom en antisemitisme. Toch viel op dat ook bij verwij

zingen naar het nazisme deze stijl niet doorbroken werd, terwijl dat bij een 

ander onderwerp, de bespreking van het christendom, wel mogelijk bleek. Af 

en toe viel daarin een moralistische, emotieve toon te bespeuren. 

Maar, zoals gezegd, de data zijn te gering om algemene conclusies te 

trekken. Bovendien hebben we niet te maken met geschiedenis-, maar met 

aardrijkskundeonderwijs. Dat zou ter verdediging aangevoerd kunnen 

worden en dat zou kunnen verklaren waarom een leerboek in 1970 kan 

volstaan met: "Tot de Joodse kerken behoort in ons land nog slechts 0,2% van 

de bevolking".1 Met "nog" zijn de gevolgen van de shoah vervat. Of misschien 

meenden de auteurs dat leerlingen zelf voldoende op de hoogte waren van de 

achtergronden van dit geringe percentage. Duidelijk is evenwel, dat als de 
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auteurs voor 1940 actuele uitingen van antisemitisme of informatie over het 

jodendom naar voren brengen, zij geenszins een heldere stellingname formu

leren tegen de ontwikkelingen in nazi-Duitsland of leerlingen op welke 

manier dan ook, stimuleren hiervan kritisch afstand te nemen. 

Noten   

1 Jansen (1994) vermeldt dat dit stereotiepe beeld van joden ook nu nog voorkomt 

en verwijst daarbij naar de Kinderencyclopedie van Centrale Uitgeverijen Deltas 

B.V. waarin joden "gewiekste handelaars" zijn en "zich aan de top in vele bedrijven 

bevinden" (Jansen 1994:26). 

2 Het stereotiepe beeld van de fanatieke moslim is ook in de schoolboeken uit de 

jaren zeventig en tachtig nog gemeengoed. Dit blijkt uit de analyse van Reinsch 

(1987), beschreven in "Kromzwaarden en kamelen: Islamieten in schoolboeken". 

3 Zie voor de Duitse onderwijssituatie de interessante studie van Blackburn 

(1985) Education in the Third Reich: A Study of Race and History in Nazi 

Textbooks. 

4 Met Tharaud wordt waarschijnlijk verwezen naar de broers Jean en 

Jérôme Tharaud (1874-1953, 1877-1952). Zij zijn met name bekend 

geworden om hun werken over de joodse geschiedenis en de Arabische 

wereld, (bron: Grote Winkler Prins Enclyclopedie, 8e geheel nieuwe druk 

1983, Amsterdam, Brussel: Elsevier) 

5 Zie: Aardrijkskundig werk- en leerboek voor het voortgezet onderwijs 

1970:66. 
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