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Hoofdstuk 7 De foto

Hoofdstuk 7 D e foto

7.1 Inleiding
Racisme is wel omschreven als een discours van het lichaam. 1 Kijken naar het
uiterlijk van mensen en specifieke verschillen waarnemen vormen de grondslagen van dit discours. Het ontwikkelde een speciale blik op mensen en selecteerde onder andere huidskleur, lengte of gezichtsvorm, waarmee men zich
een beeld van zichzelf als sociaal subject kon vormen en zich van anderen kon
onderscheiden. Foto's van mensen of portretten confronteren ons met die
verschillen. En als een werkelijke ontmoeting uitgesloten is, zullen ze alle
belangstelling hebben van een ieder die nieuwsgierig is naar anderen.
In de schoolboeken van deze eeuw gaan foto's een steeds grotere rol
spelen, ook foto's van mensen uit allerlei bevolkingsgroepen, binnen en
buiten Europa. Soms komen ze in de plaats van de gravures die oudere boeken
opsierden. In de jaren dertig en veertig bepalen ze een groot deel van de
hoofdstukken over rassen, die door de opname van de foto's uitgebreider zijn
dan daarvoor. O m hiervan een indruk te geven: in deel 2 De werelddelen
(1941) van de methode Kern-geografie beslaat het hoofdstuk over rassen tien
van de 180 pagina's, waarvan er drie bestaan uit foto's. Een andere populaire
methode, Land- en volkenkunde, beschikt eveneens over veel foto's. Voor de
vierde klassers opent het deel Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale
aardrijkskunde (1938), zelfs bijzonder gunstig. Van de negen pagina's over
rassen bevatten er maar vier echte leerstof, de andere vijf zijn gevuld met
foto's. Eerder hebben zij dan al in het tweede deel, De werelddelen, verschillende rassen kunnen aanschouwen bij de behandeling van de werelddelen.
Dit hoofdstuk gaat over de betekenis van deze foto's in schoolboeken.
Ze zijn niet uit esthetisch oogpunt opgenomen, maar ze illustreren de uiterlijke, lichamelijke kenmerken van de rassen die in de lopende tekst worden
beschreven. De foto's drukken echter meer uit en om die extra betekenissen
gaat het hier. Ze representeren ook ongelijkheid en ongelijkwaardigheid
tussen mensen op basis van ras. Deze vaststelling is enigszins triviaal, omdat
elke foto genomen om een "raciale ander" vast te leggen, die betekenis al snel
oproept. Toch is dit geen wet van Meden en Perzen; foto's kunnen daar wel
aan ontsnappen. Stel dat het erom gaat mensen in al hun verscheidenheid te
tonen, dan kan het alternatief een collage zijn van foto's, waarop mannen en
vrouwen te zien zijn die verschillen naar teint, haarstijl en lengte. We hebben
dan dus nog rekening gehouden met de oude antropologische criteria. De
vormgeving van de collage is verder willekeurig, iedereen kan van plaats
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verwisselen. Eventueel kan een onderschrift wijzen op een bepaald aspect van
de foto, maar waarschijnlijk spreken de foto's voor zich en illustreert de
collage als geheel niet meer dan dat de mensheid qua uiterlijk een scala aan
variëteiten kent.
De auteurs van Kern-geografie en Land- en volkenkundekozen voor een
presentatie die allerminst op een collage lijkt. De foto's hebben geen of slechts
beperkte mobiliteit. Maar ook de wijze waarop mensen in de foto geplaatst
zijn, bepaalt dat hun illustratieve betekenis ("slechts" het aanduiden van een
lichamelijke karakteristiek) ondergeschikt kan worden aan andere betekenissen. De context, het vertoog over het ontstaan van de foto's, waarvan we soms
getuigen worden door de houding of blik van de mensen, neemt deel aan die
totale betekenis. O p die manier kunnen we de foto zien als een kruispunt van
vertogen of verhalen. De productie van de foto, het gebruik, het hergebruik,
de ordening ervan voor het schoolboek, de toevoeging van de onderschriften,
vormen de betekenislagen, de vertogen die in de foto's samenkomen. Foto's
hebben dus een discursieve status en de vraag is hier niet anders dan die van de
andere hoofdstukken: in welke zin dragen de foto's ongelijke machtsverhoudingen uit, en speciaal welke tekstuele procédé's leiden ertoe dat een beeld
ontstaat, of juist ondergraven wordt, van blanke superioriteit?
In dit proces spelen de onderschriften een belangrijke rol en met de
foto's vormen ze een tekstuele eenheid. Ze betrekken de leerlingen meestal
direct bij de onderwerpen. Deze benadering past bij de didactische veranderingen die zich vooral in Kern-geografie aftekenen. De onderschriften sturen
de waarneming en ze leggen verbindingen tussen de foto's en de tekst. Soms
vermelden ze alleen de naam van het ras of enkele lichamelijke kenmerken.
Andere onderschriften eisen heel gericht de aandacht van de lezers, bijvoorbeeld met de vraag welk raskenmerk goed uitkomt of met de aansporing op
bepaalde delen van het gezicht te letten. Zo geven ze richting aan het kijken.
Interessant zijn de onderschriften die niet uitsluitend op een bepaald
kenmerk wijzen, maar die, soms direct, soms heel subtiel, de waardering van
de kijkers sturen voor de personen op de foto's. In dit hoofdstuk krijgen die
modale effecten veel aandacht. De onderschriften en de foto's vormen zo
nieuwe genres, die andere discursieve mechanismen laten zien in de betekening van rassen, maar die tegelijkertijd overeenkomsten vertonen met de
geschreven teksten. De analyse maakt duidelijk dat de visualisering van rassen
een wezenlijk aspect is van een vertoog over rassen.
De onderschriften zijn echter kort, maar evenals de foto's intens,
omdat er zoveel verhalen in lijken samen te komen. De betrekkingen tot die
andere verhalen en vertogen, de interdiscursieve relaties, wil ik in de analyse
zoveel mogelijk uiteenrafelen. Zoals we ook bij de analyse van de beschrijving
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van de werelddelen hebben gezien, treffen we in de schoolboeken van de jaren
dertig en veertig geen uitgewerkte, eenduidige verhandelingen aan over de
ongelijkwaardigheid van mensen, op basis van lichamelijke of culturele
kenmerken. Die ongelijkheid wordt althans niet duidelijk beargumenteerd.
Niettemin kan het vertoog over westerse en blanke superioriteit opgevat
worden als onderliggende kracht die betekenissen stuurt in de representatie
van mensen in relatie tot elkaar en hun omgeving. Dat gebeurt ook hier. Deze
hvpothese dringt zich hier op door de soort foto's die worden aangeboden en
de presentatie ervan. Ze kennen een eigen structuur of syntaxis. Uitgangspunt
van de analyse van de foto's is ook nu dat ideologische waarden, imperialistische en evolutionistische motieven, pas duidelijk worden als verschillende
fragmenten geanalyseerd worden naar thema's, narratieve structuren, lexicale
keuzes en focalisaties.
Het corpus bestaat uit foto's van rassen en de omringende teksten uit
de leergangen Kern-geografie en Land- en volkenkunde. Ik richt mij dus op die
delen waarin een overzicht van rassen wordt gepresenteerd. Bij beide gebeurt
dit in de delen voor de tweede klas, De werelddelen, bij Land- en volkenkunde
komt daar het deel bij voor de vierde en vijfde klas van de hbs: Hoofdstukken
uit de volkenkunde en de sociale aardrijkskunde. Deze methoden hebben zeer
veel jaren het aardrijkskundeonderwijs vormgegeven. Hier staan de uitgaven
van eind jaren dertig, begin veertig centraal. Zo maken we kennis met raciale
voorstellingen die, ook in de oorlogsjaren (1930-1950), een breed draagvlak
moeten hebben gehad.
Hoewel foto's, opdrachten en de "pure" leerstof als tekstuele varianten
zijn te begrijpen, reserveer ik het gebruik van tekst in dit hoofdstuk voor de
lopende tekst, de leerstof. Ik maak dus een onderscheid tussen drie soorten
tekst: foto's, onderschriften en lopende tekst. Dit onderscheid structureert de
analyse enigszins. Afzonderlijk en in combinatie met elkaar voegen de drie
soorten tekst betekenissen toe. We kunnen alleen naar de foto's kijken, naar
elke foto afzonderlijk of ons houden aan de volgorde waarin ze zich aan ons
voordoen. Vervolgens kunnen we daar de onderschriften bij betrekken, deze
relateren aan andere teksten en ons opstellen als lezers van verhalen, terwijl we
onze blik op de foto's gericht houden. Dit zijn de stadia van de analyse. Al
deze stappen zet ik voor de analyse van de foto's in Kern-geografie. Deze
methode krijgt de meeste aandacht. De analyse start bij de foto's zelf: het
verhaal dat uit de foto's is af te lezen.
In mijn zoektocht naar een geschikte methodologie voor de analyse van deze
foto's van rassen, vond ik vooral boeiende, inspirerende literatuur, maar geen
analysemodel. Ik kwam terecht bij analyses van antropologische fotografie
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(Corbey 1990; Edwards 1992; Gilman 1985), maar ook bij analyses van
schilderijen (Bal 1990) en van musea en museumopstellingen (KirshenblattGimbletr 1991; Anderson 1991). Deze genres behoren inmiddels tot de
terreinen van de culturele studies, binnen de vertooganalyse zijn ze niet algemeen. Een uitzondering vormen de studies van Kress enVan Leeuwen (1990;
1997) die zich vanuit de ttaditie van de vertooganalyse onder andere hebben
toegelegd op de analyse van uiteenlopende soorten beeldmateriaal, bijvoorbeeld van advertenties en van illustraties in schoolboeken en media. De theorievorming over wat zij in hun recente studie (1997) aanduiden als de
multimediale teksten, biedt ook voor mij interessante aanknopingspunten,
zoals ik tijdens de analyse zal laten zien. Ook bij hen gaat het om de communicaties die beelden, samen met teksten, tot stand brengen, om de lijnen van
communicatie, de informatiewaarde en de modale effecten. Zij trachten de
betekenis te achterhalen van een systematische structurering van het zichtbare, de systematische syntaxis. Deze benadering kan bijvoorbeeld aansluiten
op de semiosis van de rangschikking van de foto's in de schoolboeken.
Voorts heb ik alle vrijheid genomen om een antwoord te vinden op de
vraag, waarom de foto's van rassen een gevoel van onbehagen teweeg kunnen
brengen. Daarom is mijn standpunt in beginsel niet zoveel anders dan dat van
Barthes in De lichtende kamer (vertaling van La Chambre Claire, 1980),
waarin hij het wezen van de fotografie onderzoekt. Uiteindelijk wil hij zich
niet laten inperken door de taal van de semiotiek, psychoanalyse of sociologie
en stelt hij zichzelf en zijn eigen subjectiviteit centraal. "Ik" wordt zijn heuristisch beginsel, een keuze die hij verantwoordt met de retorische vraag: "[...]
waarom zou er eigenlijk niet voor elk nieuw object een nieuwe wetenschap
ontstaan?" In zijn filosofisch essay komt hij wel op de als theoretisch te interpreteren concepten "punctum" en "studium", waarmee hij een onderscheid
wil uitdrukken tussen die details van de foto die hem persoonlijk treffen (het
"punctum"), zonder dat de fotograaf zich hiervan bewust is geweest, en al die
aspecten van de foto die eigenlijk "dood" zijn. Ze raken hem niet echt en
hebben, zoals hij zegt, geen leven buiten de foto.
Deze concepten gebruik ik hier niet maar zijn net als zijn overwegingen en impressies wel een stimulans om verder na te denken over de betekenis
van de ras-foto's. Barthes' onderscheid tussen leven en dood moeten we
bijvoorbeeld anders gaan zien. Terwijl hij de foto associeert met de dood, een
status waaraan de fotograaf weliswaar zou willen ontsnappen door de foto
zoveel mogelijk leven in te blazen, tepresenteren de foto's van de rassen eigenlijk ook iets anders, en in aanvang ligt daarin al een ambiguïteit, die deze foto's
speciaal maakt. Vanuit het personage op de foto bezien, wordt misschien een
portret gemaakt, als een opname van een bepaalde tijd. Vanuit de fotograaf
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bezien, moet de persoon een tijdloos beeld weergeven, en zijn ze een levend
bewijs van een ras. Dit is een heel andere dimensie van de foto dan die Barthes
voor ogen had. Als hij in het tweede deel van La Chambre Claire een poging
doet een getrouwe foto van zijn moeder te vinden, zoekt hij een foto waarop
hij terugvindt hoe zij, volgens hem, werkelijk was. Hier gaat het echter niet
zozeer om de foto zelf, maar om wat hij moet verbeelden, waar hij voor staat.
Vanuit dat oogpunt is de foto genomen, terwijl wij opnieuw kijken, vanuit
een ander perspectief. En toch is dit ook weer hetzelfde: precies dat portret
werd eekozen dat voldeed aan het beeld dat "men", de auteur, de uitgever, de
fotograaf, had van het raciale voorkomen. Daarbij moest de juiste vertegenwoordiger worden gezocht. Anders dan Barthes selecteer ik niet alleen die
foto's die mij persoonlijk treffen, maar ligt het corpus vast en gaat het erom te
bepalen of er een bepaalde betekenisvolle structuur ten grondslag ligt aan de
presentaties van de foto's en de gefotografeerde subjecten. Het persoonlijke en
subjectieve van de interpretatie vallen eerder weg doordat wij hier meer
geconfronteerd zullen worden met canonieke fotografie van mensen, of
rassen. We maken kennis met cultureel of ideologisch gemotiveerde representaties. Samen met de onderschriften zullen ze aanspraak maken op sociale
cognities die dominant zijn.

7.2 Van portret naar embleem
We bekijken de foto's (zie bijlage I en II) stuk voor stuk in willekeurige volgorde en letten verder alleen op hun raciale aanduiding. O p één uitzondering
na, tonen alle foto's ons portretten van mannen. Van de meesten van hen zijn
alleen hoofd en schouders te zien. Zij vullen het gehele beeld, terwijl een
achtergrond ontbreekt, behalve bij de foto van de "Oud-Australiërs", fig. 52
in Kern-geografie. Sommige mannen hebben hun hoofd bedekt en bij de
meesten is een stuk kleding te zien. De personen staan naar ons toegedraaid,
beschikbaar voor onze aanschouwing: ze tonen zichzelf. Toch lijken we daar
tegelijkertijd van te worden afgeleid en is er iets anders dat ook onze aandacht
vraagt, namelijk hun houding en de richting waarin zij kijken. Hun blik is
naar beneden, iets naar boven of naar opzij gericht. Toch is die blik nauwelijks
te interpreteren als een interne focalisatie en die vraagt niet zozeer aandacht
voor een tafereel binnen de foto. De afgebeelde personen zijn meer in zichzelf
gekeerd of ze kijken ons, buiten het frame van de foto, direct of bijna direct
aan. In die houding tekent zich een eerste scheidslijn tussen de uitbeelding
van de rassen af, want deze beschrijving gaat niet op voor de meeste vertegenwoordigers van het blanke ras. Zij hebben hun blik min of meer van de kijker
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afgewend en kijken iets schuin naar boven. Uit hun blikrichting en gezichtsuitdrukking spreekt een zekere trots, in tegenstelling tot de meeste vertegenwoordigers van de andere rassen. Een neergeslagen of naar beneden gerichte
blik, of het rechtstreekse oogcontact, lijkt hen immers veel kwetsbaarder re
maken, alsof die houding hen meer te kijk zet dan de "blanke" typen.
Deze suggestie zou ons kunnen brengen op de discussie over de relatie
tussen de blikrichting van het afgebeelde subject en de macht van de
toeschouwer. Deze discussie wordt bijvoorbeeld gevoerd rond de afbeelding
van naakten en de mogelijkheid tot erotisering. In die analyse wordt de rol
van de kijker onderzocht aan de hand van de afbeelding. Wordt diens vrijheid
beperkt doordat het subject terugkijkt, zoals Macintyre en Mackenzie stellen
in de analyse van een foto, genomen door Barton, van een jonge vrouw die
rechtopstaand in een kano vaart? De blik van de vrouw zou haar foto boven
het niveau van erotische kitsch verheffen en een esthetische waarde oproepen:
Barron's presence is projecred inro every dimension of the image. The distance between rhe
subjecr and himself is almost measurable as she gazes directly back into rhe cenrral eye of rhe
lens. Her srare denies the possibility of her being raken as a sexual objecr; she meets him and
us on an equal footing. (Macinryre & Mackenzie 1992:162,163)

Het is moeilijk om de reactie van de vrouw te doorgronden, laat staan om op
grond van haar blik de houding van de toeschouwers te interpreteren of te
voorspellen. De interpretatie is onontkoombaar intuïtief Volgens mij is het
heel goed mogelijk dat de vrouw door "terug te kijken" juist meer aandacht
voor zichzelf vraagt. Houdt zij haar blik gericht op de kano en op de richting
waarin zij vaart, dan krijgt misschien het hele tafereel meer aandacht. Een
afgewende blik kan zelfs tot een vergelijkbare inrerpretatie leiden. Zo ziet Bal
in haar analyse van Rembrandts "Zittend Naakt", het wegdraaien van de
vrouw juist als een ontmoediging van een erotische reactie van de toeschouwer (Bal 1990a:29). Misschien houdt een rechtstreekse blik in de lens de
kijker meer onder controle? Terecht geeft Bal de toeschouwer veel meer vrijheid. Toch vraag ik me af of aan de afgebeelde personen, vrouwen in dit geval,
niet te veel macht wordt toegekend. En, wordt hun die niet tegelijkertijd
ontnomen door de onderzoeker die voor de vrouwen zal spreken, die hen
opnieuw aanschouwt en "gebruikt"? Daar kom ik straks op terug, hoewel ik
ook dan geen eenduidig antwoord zal weten. Ik zou de personen op de foto's
de mogelijkheid van enige zeggenschap over de toeschouwer nog even willen
onthouden en die voorlopig ondergeschikt maken aan de macht van het
medium, de foto, zelf. Het gegeven dat mensen visueel zijn vastgelegd, maakt
hen allen in feite al machteloos. De foto's in de aatdrijkskundeboeken zijn
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ongedateerd en anoniem en kunnen in allerlei andere contexren opnieuw
worden afgedrukt en met andere doelen worden bekeken. De auteurs hebben
hun selectie gemaakt en die foto's leg ik in dit hoofdstuk opnieuw voor.
Het vervreemdende effect is inherent aan de foto: hij vervreemdt je van jezelf.
Dit proces beschrijft Barthes heel helder in La Chambre Claire, hoewel hij dan
zoals gezegd portretten van zijn moeder en allerlei foto's van onbekenden voor
ogen heeft en geen emblematische foto's die hier centraal staan. Een portretfoto ziet hij als een besloten krachtenveld, waarin vier beeldvormingen elkaar
kruisen: "Voor het objectief geplaatst, ben ik tegelijkertijd: die ik denk dat ik
ben, die ik zou willen dat men denkt dat ik ben, die de fotograaf denkt dat ik
ben, en degene van wie hij zich bedient om zijn kunst te demonstreren" (Barthes 1988:22-23). Hij doet eigenlijk steeds zichzelf na en doet mee aan een
soort van bedrog. Hij is een persoon die tot voorwerp wordt, en doorstaat, zo
zegt hij, een ogenblik van micro-stervenservaring. Die dood wil de fotograaf
niet en hij zal er alles aan doen om de foto, vrij vertaald, tot leven te wekken.
Maar hij die tot een voorwerp is geworden, verzet zich niet:
Ik zie al aankomen dat het ontwaken uit deze boze droom nog pijnlijker zal zijn; want wat de
maatschappij met mijn foto doet, wat men er aan afleest, dat weet ik niet (hoe dan ook zijn
er zo veel verschillende manieren om een zelfde gezicht te lezen); maar als ik mijzelf ontdek
op het voortbrengsel van deze operatie, dan zie ik dat ik Een en AJ Beeld ben geworden, dat
wil zeggen de Dood in eigen petsoon; de anderen - de Ander - onteigenen mij van mijzelf,
met felle wreedheid maken ze mij tot voorwerp, ik ben aan hun genade overgeleverd, ze
kunnen met mij doen wat ze willen, ik lig weggeborgen in een kaartsysteem, blootgesteld aan
allerhande slinkse kunstgrepen: ik ben ooit gefotografeerd door een uitstekend fotogtafe; ik
meende aan dit beeld mijn droefenis af te lezen om een onlangs geleden verlies: voor één keer
gaf de Fotografie mij aan mijzelf tetug; maat korre rijd later vond ik diezelfcle foto terug op
de omslag van een schotschrift; door een afdruk-truc was er niers anders overgebleven dan
een afschuwelijk gezicht, even ontmenselijkt, gluiperig en afstotelijk als de indruk die de
auteurs van mijn taal wensten te geven. (Barthes 1988:23-24)

De houding van de gefotografeerden confronteert ons, anders dan misschien
de foto's van Barthes, ook met hun macht en onmacht over de ontstaansgeschiedenis van hun eigen portret. De variaties in blikrichting en mijn eigen
ervaring bij het bekijken van de foto's vinden waarschijnlijk daarin hun
verklaring. De aanschouwing van de meeste van de "niet-blanke" portretten
maakt ons tot getuigen van de geschiedenis van de antropologische fotografie
en speciaal van de fotografische setting. Zoals Macintyre en Mackenzie stelden bij de foto genomen door Barton: diens aanwezigheid is op elk onderdeel
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van de foto geprojecteerd. Macht en ongelijkheid zijn inherent aan deze
geschiedenis. Over het ontstaan, noch over het gebtuik van de foto's hadden
de gefotografeerden zeggenschap. Zij zijn alleen object en hebben betekenis
voorzover hun lichaam (hun lijf) een verschil uitbeeldt. Dat is ook de betekenis die de foto's oproepen. Spoortjes van die setting, van de fotograaf, zijn af te
lezen uit de soms wat ongemakkelijke en afwachtende houding van de gefotografeerden. Datzelfde gevoel van ongemak bekruipt mij ook bij een aantal
foto's, of de mensen nu recht in de lens kijken of schuin daarvan weg. Zijn wij
nu degenen naar wie de gefotografeerden kijken, bij het fotograferen zelf
keken zij in de richting van de fotograaf, die "blank" en misschien ook missionaris, etnoloog, bioloog of antropoloog was en voor wie zij duidelijk poseerden. Zij zijn geen onderdeel van een tafereel of gebeurtenis, maar zij zijn zelf
het onderwerp van de foto, overgeleverd aan de instructies van de fotograaf.
Alle attributen buiten hun lichaam, verlenen extra betekenis aan hen als ras.
Ze verworden, eenmaal vastgelegd, tot archetypen. Het doel van de fotografische sessie was niet om hen als individu te portretteren, hoewel die mogelijkheid misschien in enkele gevallen heeft meegespeeld.' Zij bestaan op de foto
als naamloze en tijdloze typen. Zij functioneren slechts als vertegenwoordigers van een werkelijkheid, namelijk van verschillen in uiterlijk en voor zover
zij afwijken van de voorstelling van het "blanke ras". Hun houding moet die
betekenis optimaal weergeven. Daarop worden ze voor het schoolboek geselecteerd. Maar vele anderen kunnen deze rol vervullen. Subjectiviteit is hun
ontnomen, dat is de impact van de antropologische fotografie, zoals Edwards
naar voren brengt:

[...] it is through the juxtaposition of a specific representational mode and caption that the
'types' are established or that an individual becomes a generality. (Edwards 1992:11)

De fotogtafie werd in de vorige eeuw een wetenschappelijk instrument, dat
beantwoordde aan het verlangen om zo natuurgetrouw mogelijk de omringende werkelijkheid weer te geven en te catalogiseren (Rosen 1997). Foto's
van rassen horen daarbij en hebben evenzeer het imago van waarheid, ze zijn
een afdruk van de werkelijkheid. Dit imago blijft maar gedeeltelijk overeind
omdat de foto's ook hun eigen werkelijkheid kennen en een eigen leven
leiden. Daarover hebben de gefotografeerden geen zeggenschap en eigenlijk is
hun invloed op het fotografisch proces en het product zo goed als nihil. Enige
invloed wil ook Mydin nog wel toekennen aan het antropologisch subject,
mochten we diens blik ontmoeten:
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[...] the photograph was a scientific record of life, time and space. Regardless of the manoeuvre or manipulation of subject-matter by the photographer, the resulting image presented as
a 'record' photograph was taken for granted as a truthful representation. When combined
with the 'culture of imagining', the photographic task became an almost totalizing encounter; only the sullen gaze or stare of some anthropological subject in these images hints at some
element of autonomy retained by the subject in this encounter. (Mydin 1992:249-250) [mijn
nadruk

Met het vorderen van deze paragraaf wordt de vraag inmiddels steeds dringender hoe ik mij, hier en nu, zou moeten verhouden tot de foto's. Reprodu&
ceer ik met de weergave van de foto's niet opnieuw het vertoog dat ik eigenlijk
aan een kritische analyse wens te onderwerpen en misschien wel zou willen
verwerpen? Biedt de aandacht voor de blik, zoals Mydin indirect suggereert,
een waarborg, blijft daardoor een deel van de autonomie behouden? Dit
probleem van citeren stelt Bal aan de orde in "The politics of citation" (1991),
waarin zij speciaal ingaat op de (her)afbeelding van naakte zwarte en
gekleurde vrouwen. 3 Een vergelijkbare discussie is te voeren over het citeren
van racistische passages. Wat is het effect van die herhaling? Het risico dat ze
als gelegitimeerde teksten voortbestaan, kan misschien wat ingedamd worden
door ruimte te laten voor tegengeluiden en door er voor te zorgen dat het
sprekend subject duidelijk te scheiden is van het discursieve subject. Daarmee
!S het probleem van de reproductie van de foto's van rassen hier niet opgelost.
De lezer - en de onderzoeker - blijft vrij. Het enige tegengeluid waarover wij
beschikken is misschien de reactie van de gefotograreerden, die wij proberen
af te leiden uit een blik of houding. Die kunnen we naar voren halen, als basis
voor de eerste fase van de analyse, het eerste aandachtspunt van de observatie.
Maar voor het doel, het herwinnen van subjectiviteit, heeft dit nauwelijks
waarde en is het hooguit gekunsteld. Het gezichtspunt van waaruit we nu
deze foto's bekijken is een andere. Door de verschillende betekenislagen van
elkaar te onderscheiden, stellen we eigenlijk niet meer de foto en de afbeelding zelf centraal, maar de verbeelding van blanke superioriteit, via de foto's.
We bekijken niet meer in hoeverre de foto's een echte representant zijn en in
die zin hoeft de opname van de foto's geen herhaling te zijn van het vertoog
dat bekritiseerd wordt. De foto's moet ik opnemen om duidelijk te maken
welke elementen tot die betekenissen van macht en machteloosheid leiden. In
de volgende fase van de analyse plaats ik de foto's terug in hun context om na
te gaan welke werkelijkheid ze creëren en welke betekenis hun plaatsing hieraan toevoegt.
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De foto's roepen nier alleen de conrext van hun concrere onrsraan op. Als
anrropologische instrumenten zijn ze onlosmakelijk verbonden met het
proces van westers imperialisme en kolonialisme. De wijze waarop ze in de
schoolboeken zijn opgenomen, lijkt hiervoor metaforisch. Zoals ik hiervoor
heb laren zien, zijn de aard rij kskundeboeken geen encyclopedische werken,
maar zorgen narratieve elementen ervoor dat ze soms ook gelezen kunnen
worden als verhalen. De beschrijving van de fysisch-geografische aspecten van
de wereld in bijvoorbeeld Kern-geografie kan gelezen worden als her verslag
van het proces van Europese onrdekking en kolonisatie. Net als zeeën, rivieren
en landen worden mensen in kaart gebracht, geclassificeerd en "ingesloten".
Fotografie speelt hierin een belangrijke dubbelrol en legt niet alleen de fragmenten van dit proces vast, maar is als medium zelf uitdrukking van de ongelijke verhouding tussen onderdrukte en onderdrukker, in de woorden van
Edwards:
The power relations of rhe colonial situation were not only those or overt oppression, but
also of insidious, unequal confrontation. Indeed this confrontation included local power
relations of the white-settled lands. While this relationship was in many cases tempered at an
individual level with a genuine desire for a sympathetic understanding of peoples in human
terms, such intentions were inevitably confronted by the intellectual difficulties of such an
endeavour, and controlling knowledge which appropriated the "reality" or other cultures
into ordered structure.
Photography was in many ways symbolic of this relationship. It represented technological
superiority harnessed to the delineation and control of the physical world, whether it be
boundary surveys, engineering schemes to exploit natural resources, or the description and
classification of the population [...J. {Edwards 1992:6)

De foto's en de classificatie maken die beheersing van de werkelijkheid tastbaar. De fotografie en later de inpassing van de objecten in een geordende
structuur, leiden tot die vervreemding waarover Barthes schrijft en ontnemen
de gefotografeerden ook hun identiteit. Zij zijn in de foto's gedegradeerd tot
typen en geselecteerd om lichamelijke karakteristieken goed uit te laten
komen. Ze zijn inwisselbaar en bestaan alleen binnen het gezichtsveld van een
Europees subject.
De foto's van blanke mannen onttrekken zich aan deze geschiedenis.
Zij staan niet alleen in een andere positie ten opzichte van de kijker, maar
genieten meer respect doordat aan sommigen van hen wel identiteit wordt
toegekend: in Land- en volkenkunde zijn afbeeldingen van Beerhoven en
Mascagni opgenomen, mannen met een muzikale reputatie. O m die reden
zijn ze ooit geporrretteerd. Nu opgenomen in een schoolboek als représentai!-
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ten van een ras, verlenen ze impliciet kwaliteit aan degenen die gelijkenis met
hen vertonen: Beethoven en Mascagni behoren tot hun geschiedenis. Met
hen willen de lezers zich waarschijnlijk wel identificeren. De andere foto's
zullen de lezers niet snel uitnodigen tot positieve identificaties. De gerotografeerden lijken zelf negatief ten opzichte van hun foto te staan en tonen minder
controle over hun afbeelding. Toch zijn de identificatie-mogelijkheden in alle
gevallen beperkt, omdat in de schoolboeken bijna alleen mannen zijn afgebeeld. Tenzij alle lezers accepteren dat mannen hier als neutrale representanten van de mensheid gelden.
De foto's dragen een geschiedenis met zich mee. Die startte met het maken
van de foto's. Vervolgens gingen de foto's een eigen speciale weg. Die geschiedenis zorgt ervoor dat deze portretfoto's nog slechts de status van embleem
hebben. We kunnen die geschiedenis niet uitvlakken als we de foto's opnieuw
bekijken. Ze vormen een deel van de betekenis. In de volgende paragraaf gaan
we naar een andere fase. We bezien de foto's zoals ze in de schoolboeken zijn
geplaatst en volgen daarbij de onderschriften, om de andere verhalen te
ontwarren: de communicatielijnen tussen de foto's, tussen de onderschriften,
van de onderschriften naar de foto's, en van daaruit steeds weer naar de lezer.

7.3 De rangschikking
Tot nu toe heb ik de foto's afzonderlijk bekeken, geïsoleerd van hun directe
context, los van de vraag voor wie de boeken bestemd zijn en hoe zij de foto's
zullen interpreteren. De gefotografeerden zelf, hun houding, de betekenis van
de foto als wetenschappelijk document stonden centraal en via de foto kwam
even de fotograaf binnen beeld. In deze paragraaf plaats ik de foto's terug in
hun nieuwe context en is niet meer de fotosraaf "aan het woord", maar de
auteur van het schoolboek, als bemiddelaar. Die heeft de keuze van de foto's
gemaakt, hij heeft ze gerangschikt en van commentaar voorzien. Vanuit dat
perspectief kijk ik in deze paragraaf opnieuw naar de foto's en ga ik na hoe zij
de houding van de leerlingen ten aanzien van de rassen sturen.
Uit de onderschriften kunnen de lezers afleiden welke aspecten van de
afgebeelde personen aandacht verdienen. Zij moeten verschillen waarnemen
tussen diverse mensen, de representanten van de rassen. Zij zullen de foto's
spiegelen aan hun eigen kennis, aan hun sociale cognities, en aan zichzelf. De
aanschouwing van de foto's binnen hun context houdt in dat ik in de analyse
de volgorde aanhoud zoals die zich voordoet aan de lezers. Uit de rangschikking en de onderschriften vloeien specifieke betekenissen voort. Beide moti-
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veren de lezers om enkele raciale kenmerken, niet alleen als "eig;en", maar ook
als norm te beschouwen. De lezers krijgen de foto's namelijk niet in een willekeurige stapel aangereikt. De foto's zijn op een bepaalde manier geordend en
soms is de motivatie van die ordening uit de onderschriften af te lezen. Zij
wijzen op nieuwe aandachtspunten, soms verwijzen ze de lezers naar de vorige
foto's of spreken ze hen aan op hun verwachtingen.
Wat allereerst in beide boeken opvalt, is dat vertegenwoordigers van
het blanke ras de reeks openen. Hun plaats staat vast. De andere rassen
kennen geen vaste volgorde. Dit kan komen doordat de methoden een andere
indeling hanteren: Kern-geografie presenteert vier rassen, Land- en volkenkundezeventien. Wel sluiten beide met de vooropplaatsing van het blanke ras
aan bij de gangbare presentatie uit de wetenschap. ' Wordt die plaats hier
gemotiveerd, door bijvoorbeeld het onderschrift of de lopende tekst? Dat
gebeurt niet direct, maar inmiddels is het blanke ras voor de lezers van Kerngeografieal wel bekend. In hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe dit ras als gepersonifieerd subject naar voren trad in de beschrijving c.q. verkenning van de
wereld. Zijn superioriteit dankte hij niet alleen aan zijn beweeglijkheid, eigen
aan het ras, maar ook aan zijn narratieve positie in de beschrijving van de
"nieuwe" werelddelen. Die blanke suprematie vindt nu in het hoofdstuk over
rassen expliciet erkenning. In kwantiteit ("grootste") en kwaliteit ("belangrijkste") weet het ras, en dan vooral de Indo-Europese variant, zich te onderscheiden. Achtereenvolgens kunnen we verdeeld over slechts dertig regels
lezen:

Met zijn ruim 1000 millioen zielen, de helft der totale mensheid, is het tot heden het belangrijkste ras der aarde. {Kern-geografiedeel 2 1941:78);
Het valt op, dat de rassen niet aan de grenzen det werelddelen zijn gebonden. In het bijzonder is dit het geval met het Blanke Ras, het enige ras, dat alle werelddelen bewoont. (Kerngeografie deel 2 1941:79);
De Indo-Europeanen wonen merendeels in Europa en vormen de grootste en belangrijkste
afdeling van het Blanke Reis. {Kern-geografiedeel 2 1941:80)

Kwantiteit en verspreiding maken het ras belangrijk, de inwoners van Europa
zijn het allerbelangrijkste. Met nadruk wordt daar in de tekst op gewezen.
Hierdoor ontstaat een ellips met de informatie over andere rassen. Een
toelichting met een dergelijke positieve strekking is er alleen voor de vertegenwoordigers van blanke rassen. Zo ook bij de Semieten, die hier als een
onderafdeling van het blanke ras worden gepresenteerd. In een bijzin wordt
gesteld, overigens zonder achtetgrondinformatie, dat joden en Arabieren een
belangrijke rol in de wereldgeschiedenis hebben gespeeld (80). Argumenten
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voor de vooropplaatsing van het blanke ras kunnen zo nodig dus uit de
lopende tekst worden afgeleid.
Toch geldt niet voor elke vertegenwoordiger van het blanke ras
dezelfde kwalificatie. De volgorde waarin de variëteiten worden gepresenteerd, is ook nu gemotiveerd. De onderschriften zorgen er niet alleen voor dat
we ze in die volgorde bekijken, ze maken het aanbod ook hiërarchisch. Het is
niet zozeer het blanke ras, als wel een specifieke groep daarbinnen, die bovenaan staat. Die betekenis ontstaat duidelijk in Kern-geografie, maar eerst bezien
we de blanke rassen in Land- en volkenkunde.

Hg.

3.

MASCAG.-JI.

Bron: Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie 1938:6. 7 (Zie ook bijlage 2 |

Als foto's naast elkaar zijn afgedrukt, nodigen ze uit tot het maken van vergelijkingen. In Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie zijn de
zeventien foto's over vijf pagina's verspreid, waarbij elke pagina de bewoners
toont van een werelddeel of continent, respectievelijk van Europa, Azië,
Afrika, Australië en Amerika. De bijschriften staan apart onder de laatste foto
en vermelden de specifieke uiterlijke kenmerken. Ze wijzen daarbij op de
vergelijkingspunten. Bij de foto's van de blanke rassen gebeurt ook iets anders.
Daar sturen de onderschriften aan op een speciale betekenis van de onderlinge verhouding van de subrassen. Het commentaar èn de positie van de
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foto's ten opzichte van elkaar maakt dat de lezers een onderscheid zullen
maken tussen "echte" en "minder echte" vertegenwoordigers van het blanke
ras. Uitgangspunt is de eerste foto. Daarop staat een Noord-Duitser, een
vertegenwoordiger van het Noord-Europese ras. Dan volgen de portretten
van Beethoven, van Mascagni, van een Tiroler, een Sikh en een Weddah.
"Blond, blauwe ogen, smalle schedel, smal gezicht, slank" zijn de raciale
eigenschappen van de Noord-Duitser {Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie 1938:10). De keuze voor de Noord-Duitser als representant
van het blanke ras is binnen de toenmalige politieke context nogal wrang.
Wellicht waren de auteurs zich daar wel van bewust: in de uitgave van 1941 is
de foto vervangen door een portret van Nansen. In de beschrijvingen van elk
van de volgende kenmerken wordt verwezen naar de voorafgaande beschrijvingen. Graadmeter blijft de eerste afbeelding. De tweede variant zou een
donkerder huidskleur hebben en meer gedrongen zijn en hij heeft bovendien
een brede schedel en een breed gezicht. Het derde ras zou vervolgens qua
hoofdvorm overeenkomen met de eerste maar de gestalte is weer korter. Het
vijfde en zesde ras wijken het verst van nummer 1 af, hoewel bij 5 wel staat dat
het duidelijke trekken van het blanke ras heeft. Waar die nu precies uit
bestaan na de vier verschillende mogelijkheden die al beschreven zijn, is
echter onduidelijk. Inmiddels lijkt de eerste foto dan al uit zicht, alsof men
zich bij elke volgende foto ook verder verwijdert van dit startpunt. Steeds
wijzen de onderschriften verder terug, totdat het verschil met foto 5 en 6 al te
groot is geworden. Opvallend is de parallel die te trekken is met de plaatsing
in dit boek en de geografische afstand: van Noord-Duitsland af, verwijderen
de variaties zich steeds verder. En met die verwijdering gaat ook een temporele
afstand gepaard, hoewel die hier geen nadrukkelijke rol speelt: de Weddah
worden als bij traditie beschouwd als primitieve varianten, soms als resten van
het blanke ras. Barge (1938) schrijft aan hen, als variatie hierop, kinderlijke
eigenschappen toe (zie hoofdstuk 8). Geografische, temporele en culturele
varianten lijken zo binnen de letterlijke ruimte van het schoolboek betekenis
te krijgen. Zo bezien is de plaatsing gemotiveerd.
Deze ordening kunnen we in verband brengen met de sociale betekenis van de visuele ruimte in het Westen, die Kress en Van Leeuwen hebben
gereconstrueerd na analyse van uiteenlopende gedrukte beeldmaterialen
(1990; 1997). Zij laten zien dat die ruimte eigenlijk in vier richtingen of vlakken uiteen kan vallen, die elk hun eigen betekenis creëren: of iets links dan wel
rechts, bovenaan dan wel onderaan is geplaatst, geeft aan hoe de elementen
tot elkaar gezien moeten worden. In het onderstaande diagram hebben zij dit
principe weergegeven. Aan de hand daarvan kunnen ingesleten culturele
betekenissen blootgelegd worden, althans voor zover die zich voordoen in
culturen die het westerse alfabet hanteren.
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Bron: Kressen Van Leeuwen 199

Voor de analyse van de opeenvolgende
foto's is hun hypothese over de links-rechtsplaatsing interessant, hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat omdat ik niet
zozeer een afzonderlijk beeld, maar een
opeenvolging van beelden als een eenheid
bekijk. Wat links staat, of als eerste wordt
genoemd, lijkt ook hier echter te refereren
aan het bekende, het blanke ras. De
volgende beelden zijn de afwijkingen en
staan daar steeds verder vanaf
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In Kern-geografiefunctioneren de posities van de foto's op eenzelfde manier als
in Land- en volkenkunde, maar in de onderschriften hebben de auteurs zich
meer vrijheid gegund en sommige zijn zeer manipulatief. Terwijl in Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie vier Europeanen vooraan
staan, is in Kern-geografie Europa met slechts één foto vertegenwoordigd. Dit
is tevens de eerste foto en net als in Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie is dit een Noord-Europeaan. De andere foto's tonen respectievelijk een "Abessiniër", een Brits-Indiër en een Maori. Zij zijn vertegenwoordigers van het blanke ras. Maar het kost moeite. Eigenlijk tonen zij niet zozeer
de variaties, maar brengen zij de eerste vertegenwoordiger duidelijker in
beeld. Die wordt prominent.

mr

Fig. -13. Hen vertegenwoordiger
win het Blanke Ras (NoordEuropeaan).
Bron: Kern geografie deel 2 1941:78

h'ig. -14. Abessmièr (Hamiet).
Ook een vertegenwoordjgei van
het Blanke Ras'
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De eerste twee foto's gaan vooraf aan de tekst. De laatste twee staan
onderaan. Niet alleen de onderschriften leggen hier deze volgorde voor de
kijker vast, ze spreken ook de verwachtingen van lezers aan over wat gewoon
en anders is. Die kwalificaties gelden niet alleen de lichamelijke uiterlijkheden, maar de totale verschijning van de afgebeelde personen, inclusief de
culturele eigenaardigheden.
De eerste twee foto's zijn naast elkaar afgedrukt. Ze tonen elk het
portret van een man, van wie hoofd, nek en schouders zichtbaar zijn en beide
heren kijken ongeveer in dezelfde richting. Een vergelijking tussen hen wordt
dus makkelijk gemaakt. De linkertoto zal eerst worden bekeken, daarna de
rechter en dat is volgens de onderschriften ook de bedoeling. Bij de eerste foto
is het onderschrift nog zakelijk en neutraal: "Een vertegenwoordiger van het
Blanke Ras." (fig. 43). Bij de tweede foto is duidelijk dat de lezers inderdaad
een vergelijking moeten maken; het onderschrift wijst met "ook" terug naar
de eerste foto. Het is niet zozeer dat hiermee wordt aangegeven dat leerlingen
noge.cn vertegenwoordiger van het blanke ras te zien krijgen. "Ook" betekent
meer, nu het vooropgeplaatst is (vergelijk bijvoorbeeld: de Abessiniër is ook
een vertegenwoordiger van het Blanke Ras.), wat versterkt wordt door de
cursivering en het uitroepteken achter de zin, hier de zin tussen haakjes. Dit
accent zorgt ervoor dat "ook" direct aanspraak maakt op het verwachtingspatroon van de lezers. Deze stijlkeuze voegt emoties toe en is te lezen als een
commentaar, een reactie van verbazing, over de rassenindeling die op dat
moment actueel is. Diezelfde verbazing wordt van de leerlingen verwacht: de
Abessiniër hoort eigenlijk toch niet tot het blanke ras. Waaraan de leerlingen
dat moeten afleiden, laat zich raden. Waarschijnlijk illustreert de man op de
tweede foto de variatie in huidskleur onder mensen van het blanke ras. Daarover gaat althans de lopende tekst. Een min of meer blanke huidskleur en
enigszins goivend haar zouden als kenmerkend gelden maar direct wordt
daarbij aangetekend dat het ras moeilijk te definiëren is. De twee foto's
zouden dit moeten illustreren. De lopende tekst stelt daarna de nuances van
huidskleur aan de orde, met verwijzing naar de atlas, waar met de kleur roze,
met arcering en met de kleur bruin die verschillen zijn aangegeven.
Het emotieve commentaar bij de tweede foto heeft effect op de betekenis van de eerste foto: een lichte huidskleur wordt tot norm en daar hoeft
men zich niet over te verbazen. De Noord-Europeaan geldt als de ware representant van het blanke ras. De man op de tweede foto symboliseert dan een
afwijking in kleur. De derde en vierde foto tonen andere variaties. Onderling
zijn ze wel inwisselbaar maar de plaats van de eerste loto ligt vast. In feite
tonen ook deze foto's niet zozeer de variaties maar de afwijkingen, en in die
zin voegen ze extra betekenis toe aan de eerste loto. Is de lezer bij het
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aanschouwen van de tweede foto nog gebonden aan lichamelijke aspecten,
met deze foto's gaan de ondetschriften een stap vender door informatie van
culturele aard toe te voegen. De weg is vrijgemaakt om ras een culturele
connotatie te geven. De kenmerken geven het verschil aan en zo straalt die
betekenis ook af op de eerste foto.
Toch maken de onderschriften wel steeds aannemelijk dat de mannen tot het blanke ras behoren. Allereerst worden de lezers bij de derde foto
gewezen op een verschil in hoofddeksel bij
Hindoes en moslims. Waar het verschil uit
bestaat, wordt niet toegelicht. De foto laat een
Hindoe zien. Ook hij behoort tot het blanke ras,
op grond van een Europese gelaatsvorm, een
criterium dat nog niet eerder genoemd is. Die
zou nu herkenbaar kunnen zijn omdat zijn
gezicht, anders dan dat van de andere mannen,
naar voren - en face - is gedraaid. Evenals bij de
voorgaande foto maakt het ondetschrift op een
Fig. 4 5 . B r i t s - I n d i ë r .
indirecte manier een distantie kenbaar van een
:t hoofddeksel, de , . t u l b a n d " ,
ij, dat het een I s l a m i e t , geen
bestaande classificering:
ist i s . L e t o p de „ E u r o p e s e "
Europees is tussen aan•zomi van het gelaat.
halingstekens geplaatst,
Bron: Kerngeografie ded 2 1941:80
alsof dit predikaat eigenlijk niet past. Aan de afwijking van cultuur wordt een
geografische afwijking toegevoegd.
t~l -

tt

De vierde foto en vooral het onderschrift zijn gecompliceerd, maar interessant. Niet alleen omdat het
onderschrift expliciet het uitetlijk van de Maori
becommentarieert, maar ook door de vertogen die het
oproept ovet ras, klasse, cultuut, tijd en Europese
overheersing van Maori's. Het commentaat heeft
allereerst betrekking op het uiterlijk, dat wil zeggen op
een cultureel gebruik van een Maori. De tatoeage en
de oorversiering worden bekritiseerd: de tatoeage is
vreemd en de oorversiering overdadig; het is een
Maori van de oude stempel. Deze gebruiken weggedacht, zou een vertegenwoordiger van het blanke ras
aanschouwd kunnen worden. Toch volgt daarop

Fig. 4«.
üen Maori van de oude stempel.
Denkt men de tatoeage en de iet
wat overdadige oorversiering
weg, dan zou het de „ k o p " van
een beiaarden, Nederlandsen
visser kunnen 2ijn.
Bron: Kerngeografie deel 2 1941:80
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direct een correctie. De "kop" illustreert namelijk niet zomaar het blanke ras,
maar een visser, een bejaarde Nederlandse visser.' Het blanke ras kent dus
differentiaties, ook binnen de eerste groep van Noord-Europeanen. Een visser
is weliswaar een beroepsgroep, maar het onderscheid doet wel denken aan de
mogelijkheid dat ras ook naar klasse of stand kan worden geduid, alsof de
zuiverste vertegenwoordiger, althans van het blanke ras, te vinden is bij de
bovenlaag. Toch gelden de tatoeages van de Maori feitelijk als teken van
aanzien en passen vrouwen dit gebruik ook toe. Waarschijnlijk is de man op
de foto dan ook een man van stand. Deze betekenis komt echter niet aan de
orde.
Het onderschrift is vooral beladen door de aanduiding van de man als
"Een Maori van de oude stempel" en door de keuze van "kop" (ook in het
onderschrift tussen aanhalingstekens) in plaats van hoofd. "Oude" suggereert
het bestaan van een ander beeld, van een "moderne Maori". Van die Maori
wordt hier geen concreet beeld gegeven. In ieder geval past de afgebeelde
persoon - hij is bejaard - niet in het moderne tijdsbeeld. Naar welk vertogen
verwijst het onderschrift? Of, welke geschiedenissen zijn in deze foto gebundeld? Een antwoord op die vragen ligt in de historie van de wetenschappers en
kolonisten in Nieuw Zeeland. Een deel van die historie wordt ontsluierd met
de afbeeldingen van Maori's in Land- en volkenkunde, in het hoofdstuk over
Australië. Hier is het contrast tussen oud en nieuw wel zichtbaar.

OUDERWETSE

MAORI.

Getatoueerde Maori-koppen werden in
de 19de eeuw wrel naar Europa verkocht.
: Land-en volkenkunde deel 1 1937:22

MODERNE
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de beschaafde stand,
minister geworden is.
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De twee mannen tonen twee uitetsten: de man op de linkerfoto is een
"ouderwetse" Maori, de andere man een "moderne". Ook in de vormgeving
komt die betekenis tot uitdrukking; terwijl de grenzen van de linkerfoto
nauwelijks bestaan, maar uitwaaieren over de bladzijde, is de rechterfoto in
een ovaal geknipt en ingelijst. Die lijst komt overeen met de uitstraling van de
persoon: het lijkt er veel op dat hij zich vrijwillig heeft laten portretteren, met
het doel de foto later in te lijsten en te plaatsen in huiselijke kring of werkomgeving, als teken van een succesvol leven. Dit in tegenstelling tot de andere
twee mannen, de ouderwetse Maori en de Maori van de oude stempel. Uit
hun schuin, neerwaarts gerichte blik is althans die bereidheid niet af te lezen.
Zij bestaan als representanten van een voorbijgaand leven. Deze interpretatie
kan te voorbarig zijn omdat, zoals Binney (1992) laat zien, van Maori's ook
andere portretten bestaan, gemaakt in eigen opdracht. In haar analyse van
oude Maori-portretten brengt Binney een andere traditie naar voren, namelijk die waarin een "old-time" Maori geplaatst is naast een Maori die aanpassing aan een veranderde omgeving verbeeldt. Dat lijkt ook hier het geval te
zijn. De foto's tonen dus niet zozeer de archetypen. Ze zijn niet meer of niet
altijd tijdloos. In de aanduidingen van de afbeeldingen als "oud" of "modern"
openbaart zich ook een verhaal, waarin die predikaten betekenis hebben
gekregen. Een narratieve dimensie wordt toegevoegd. We kijken naar de foto's
en naar hun verhaal.
De foto van de "ouderwetse" Maori toont meer dan de Maori "van de
oude stempel". Hij draagt een geweven mantel met veren en heeft in zijn hand
een plat voorwerp, dat aan een wapen doet denken. "Anderen" worden vaker
in oorlogstenu, dan wel als jager uitgebeeld, zoals een aantal foto's in dit
ïoofdstuk ook toont, bijvoorbeeld het traditionele beeld van de indiaan met
romahawk. Of de foto van de Maori nu ook deze troop uitdrukt, weet ik niet:
ie Maori als krijger is wel een bekende verbeelding van Maori's (zie Meijl
1990). Aan de ene kant functioneerde dit beeld in de mythen en verhalen van
Maori's zelf, aan de andere kant werd dit beeld door de kolonisten sterk
uitvergroot. Volgens Meijl moet ook deze beeldvorming beschouwd worden
in het licht van machtsvraagstukken. De Pakeha hadden er politiek belang bij
de Maori's als een krijgszuchtig en wreed volk af te schilderen. Het maakte
deel uit van de kolonisatiepolitiek. Dit verhaal, deze geschiedenis, vult de
ruimte tussen de foto's en verbindt ze met elkaar. Dat verklaart de verandering
van de "ouderwetse" naar de "moderne" Maori. Het is de geschiedenis van de
Maori's voor en na de komst van Europeanen, aldus kort beschreven in de
lopende tekst:

In. dt' bau van he! im

De oorspronkelijke bevolking bestond nit de bruine Maori's, verwant met de Polynesien. Er
zijn van hen nog 70 000 over. Hun ontwikkeling stond veel hoger dan die van de Australische Negers, al kwam er vroeger, evenals in het overige Oceanié', veel kannibalisme voor. De
achteruitgang van het aantal inboorlingen is thans tot staan gekomen; ze leven, evenals de
Engelse kolonisten, van veeteelt en landbouw. (Lain/- en volkenkunde deel 2 1937:21,22)

Deze beschrijving laat nog wel een aantal vragen open (hoe komt het dat het
aantal Maori's afnam en wanneer was 'Vroeger" precies?), l o c h valt eruit op te
maken dat de Engelse tussenkomst de overgang bracht van een lagere ontwikkeling naar aanpassing aan de levensstijl van Engelsen, wat hun redding lijkt
te betekenen. De afname van hun aantal lijkt althans daardoor tot staan
gebracht te zijn.1' Ik ga hier niet meer in op de voorstelling van de Europeanen
als redders en lichtend voorbeeld. Wat wel opvalt is dat hier de geschiedenis,
inclusief de oorlogen tussen Maori's en Engelsen, wordt ontkend, evenals het
feit dat de landbouw ook door Maori's al werd bedreven. Het vertoog over
ondergang of opleving na contact met een hoger ras, wordt hier zonder meer
geprojecteerd op de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De ontwikkeling die
de lopende tekst heeft geschetst, daarvan zien we het begin en eindpunt gerepresenteerd in de foro's. De Engelse "interventie" ligt daartussen en heeft de
beweging van links naar rechts in gang gezet. Zien we de foto's als fragmenten
uit een verhaal, dan lijkt het of de links-rechts-plaatsing de chronologie vastlegt: links komt eerst en staat voor het oude, rechts komt later en staat voor
het nieuwe. Gegeven en nieuw, zoals Kress en Van Leeuwen de verhouding
tussen links en rechts definiëren, hebben hier dus een expliciete tijdsdimensie
gekregen. In feite lijkt deze chronologie meer op die van de porrretten van
musea voor natuurlijke historie. De mannen staan bovendien naar rechts
gedraaid en kijken mee, in de richting van de toekomst. De jongere man, de
representant van de nieuwe tijd, blikt wat verder weg. Wisselen we de foto's
van plaats, of alleen de kijkrichting, dan wordt dit narratieve effect veel
minder sterk.
Resteert nog het verhaal dat gecomprimeerd is in "kop", waarmee
zowel in Kern-geografie als hierboven de "ouderwetse" Maori's aangeduid
worden, dan wel die "van de oude stempel". In het onderschrift bij de foto
hierboven vinden we een fragment van de verklaring hiervoor, een gruwelijke
verklaring: Maori's werden onthoofd door Europeanen, en voor hun hoofd
vingen zij geld. "Kop" bestaat in die zin dus alleen binnen de ruimte van het
perspectief van die Europeanen, alleen binnen hun focalisatie bestaat deze
pejoratieve aanduiding. "Kop" weerspiegelt de ontmenselijking. Met andere
woorden: een Maori had dan slechts betekenis vanwege zijn hoofd (met tatoeages). Diens hoofd was niet een deel van hem als mens, maar werd gezien als
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een zelfstandig te bestückten object, een exotisch object. Opvallend is bovendien de ongtammaticaliteit in de eerste zin van het bijschrift, onder de foto
van de "ouderwetse Maori": "Getatoueerde Maori-koppen werden in de 19de
eeuw wel naar Europa verkocht". Zo gesteld, veronderstelt "verkopen" eigenlijk een meewerkend voorwerp. "Naar" wijst daarentegen op een verplaatsing.
Noch de kopers, noch de leveranciers worden genoemd. Deze ongrammaticaliteit werkt verhullend, maar kan per ongeluk onopgemerkt gebleven zijn.
Toch komt deze verspreking in de druk uit 1929 ook voor. In deze oudere
editie wordt iets meer informatie gegeven. Het onderschrift is aldaar aangevuld met de mededeling dat er voor de "koppen" zelfs slaven werden gedood
(Land- en volkenkunde deel 2 1929:25). We blijven echter wel in het ongewisse over de kopers van de slaven, over de slavernij en over de toekomst van
de getatoëerde slaven. Dat zij ook gewilde museale objecten weiden, staat er
niet.
We keren terug naar de foto van de Maori in Kern-geografie. Deze
ontbeert de historische toelichting van Land- en volkenkunde, hoewel die
bescheiden was. Als de lezers moeten volstaan met het onderschrift dan vallen
de adjectieven "oude" en "bejaarde" en de aanduiding van zijn hoofd als "kop"
misschien samen in deze interpretatie: de man bestaat als relikwie ("kop") van
:en voorbijgaande levensstijl. Op die manier komen dimensies van tijd,
cultuur, en klasse (visser) in dit beeld samen. Al die betekenissen horen bij het
vertoog over het blanke ras en maken duidelijk wie tot de "eigenlijke" vertegenwoordigers zullen behoren. Alleen de eerste foto had geen toelichting
nodig. De andere drie wel. Zij illustreren de afwijkingen van de norm, zichtbaar op de eerste foto. Daarop is de moderne tijd te zien, een blanke man. Hij
is geen islamiet of Hindoe. De foto's maken die norm nu expliciet.
Ik wil hieronder de lijn doortrekken naar de andere de foto's in Kerngeografie en de "ruimte" tussen de foto's invullen. De onderschriften bij de
foto's van de blanke rassen attenderen de lezers behalve op lichamelijke, ook
:>p andere kenmerken. Naarmate meer portretten van rassen worden gepreenteerd, lijken de onderschriften zich verder van dit uitgangspunt te verwijderen. Gaandeweg wordt andersoortige informatie toegevoegd en
permitteren de commentaren zich een grotere stilistische vrijheid. Wees de
laatste foto, van de Maori, ons op een relatie met het kolonisatie-vertoog van
Nieuw-Zeeland, vergelijkbare relaties zijn verwerkt in de foto's die volgen.
Zoals ik hieronder verder zal uitwerken, kunnen die ook beschouwd worden
ils illustraties van aanpassing aan, versus achterblijven bij een Europees
beschavingsideaal en representeren ze zo stadia in tijd en evolutie, dat wil
zeggen een overgang van een oude naar een moderne tijd, tot stand gebracht
door Europese tussenkomst. De foto's dragen op die manier niet alleen een
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Europese culturele ideologie uit, ze zijn ook te lezen als tekens en resultaten
van Europese overheersing. We maken door de foto's kennis met fragmenten
uit het toenmalige proces van kolonisatie. De eerste concrete getuige daarvan
is de foto van de Chinese "koelie" (fig. 48). Een "koelie" is een loonslaaf, die
vernederend werk verrichtte. De term duidt op zijn positie binnen een Europese, koloniale context. Waaraan deze positie is af te lezen, is onduidelijk. In
de volgende afbeelding (fig. 49) voeren culturele kenmerken de boventoon.
De "tomahawk" en de kleding van deze "Noordamerikaanse Zwartvoet-Indiaan" beantwoorden volledig aan de westerse stereotype van indianen, die ook
nu nog populair zijn. Zo fotografeerden Europeanen hen (en zo spelen kinderen "indiaantje"). O p wiens verzoek deze foto is genomen, blijft in het
midden, hoewel het onderschrift suggereert dat de man uit eigen beweging
zich speciaal voor de foto heeft gekleed. Zijn kledij laat de auteur niet onbecommentarieerd, getuige de cynische ondertoon van het onderschrift: "In vol
ornaat (let op de 'tomahawk') poseert deze 'Roodhuid' voor den fotograaf."
Ook hier roepen de aanhalingstekens verwarring op. Het is alsof de auteur
twijfelt aan de juiste aanduiding, maar de (oudere) termen ook weer niet helemaal wil afschrijven. Toch is in de tijd dat dit boek uitkomt, de term "roodhuid" allang niet meer algemeen. De term krijgt juist door de
aanhalingstekens een spottende bijklank.
Net als bij de foto's van twee Maori's in Land- en volkenkunde worden
we in een vertoog van verandering gedwongen, doordat foto's van vertegenwoordigers van eenzelfde ras naast elkaar worden geplaatst, terwijl de "narratieve" dimensies impliciet blijven. Toch heeft dit wel een speciaal effect: een
expliciete toelichting is niet meer nodig omdat het vertoog bekend wordt
geacht. Willen we als lezers de punten van vergelijking helder krijgen dan
moeten we die interdiscursieve relaties reconstrueren.
In Kern-geografie staan drie afbeeldingen van "het zwarte ras" en ook
hier voegt de plaatsing betekenis toe aan de foto's. De eerste twee foto's zijn
naast elkaar geplaatst: links de foto van een "'geciviliseerde' Neger'" en rechts
de foto van een "Negertype".
Evenals de twee foto's van de Maori's drukken deze foto's het contrast
uit tussen verandering en stilstand. De lopende tekst vertelt alleen iets over de
eerste foto: hij is een man van de West-Indische eilanden (86). Volgens het
onderschrift is hij een schoenpoetser - dat demonstreert de man ook - en is hij
een afstammeling van Amerikaanse "Negerslaven". Dat laatste zouden we dan
misschien moeten afleiden uit zijn kleding of uit het feit dat hij schoenpoetser
is, een van de stereotypen van zwarten binnen en buiten de Verenigde Staten.
Deze stereotype was bijvoorbeeld terug te vinden op de deksels van blikjes
schoenpoets (zie Nederveen Pieterse 1990:200). Bij de rechterfoto ontbreekt
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Fig. 50.
,,Geciviliseerde" Neger
als schoenpoetser aan het
werk. Een der afstammelingen van Amerikaanse
iNegerslaven. Let weer op
de raskenmerken.

Fig. 51. Negertype.
Let op de huidversiering (littekens,
die expres aangebracht werden ).
Welk raskenmerk komt hier dooi
de „mode" met tot zijn recht?
Bron: Kcrngcografic deel 2 1941: 84

een achtergrond of een gebiedsaanduiding. Het onderschrift attendeert de
lezers op een cultureel gebruik, aangeduid als "mode". Bij beide foto's worden
de lezers gemaand op de raskenmerken te letten, maar dat gebeurt pas in de
laatste zin. Eerst gaat de aandacht naar andere aspecten, hoewel bij de tweede
foto ook dan het lichaam zelf centraal staat. Het is alsof de laatste zin de lezers
weer terug wil brengen bij de opdracht van het hoofdstuk, namelijk om de
diverse rassen lichamelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Alsof het
onderschrift erkent dat een juist beeld wordt verstoord, doordat nu andere
dan zuiver raciale aspecten zichtbaar zijn. De tweede man leidt de toeschouwer dan nog het minste af. Hij functioneert daardoor - en als a-historisch en
niet gelokaliseerd persoon - eerder als archetype van "dè Negers". De rest zijn
toevoegingen, die uiteindelijk het zicht op zijn "wezen" vertroebelen. In dat
"wezen" komt hij overeen met de man aan zijn linkerzijde. Zij verschillen
door hun houding.
Zoals bij de foto's van de Maori's "een ouderwetse Maori" en "een
moderne Maori uit de beschaafde stand" naast elkaar worden geplaatst, functioneert hier "geciviliseerd" als tegenhanger van "Negertype". De links-rechtsplaatsing die ik hiervoor tet sprake bracht, voegt nu echter geen chronologie
toe. Hooguit kunnen we deze plaatsing verklaren door links te zien als
"bekend" en rechts als "onbekend", maar daarvoor zijn verder nauwelijks
aanwijzingen in de teksten. Terwijl de foto's van de Maori's te beschouwen
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zijn als een verslag van een proces dat nog gaande is, duiden nu noch fig. 50,
noch fig. 51 een reële toekomstmogelijkheid aan. De eerste staat voor het
resultaat van een verandering die in het verleden plaatsvond, de tweede is tijdloos. Ik wil ook hier even stilstaan bij de mogelijke betekenissen van de aanhalingstekens.
De aanhalingstekens in de onderschriften die de woorden "geciviliseerd" en "mode" omgeven, weerhouden lezers ervan deze personen te waarderen of aan hen positieve identificaties te ontlenen. O m aan te sluiten bij de
betekenis van tijd in de tweede foto: deze foto representeert, zoals ik hierboven stelde, tijdloosheid. Die tijdloosheid nu wordt gesuggereerd door de
aanhalingstekens bij mode. De tekens heffen zo gedeeltelijk de tegenspraak
op die het gebruik van het woord mode in dit verband zou kunnen oproepen.
Verandering en tijd zijn inherent aan mode. Van die betekenis wordt "mode"
nu ontdaan met de aanhalingstekens. In het verlengde daarvan kunnen we de
aanhalingstekens ook interpreteren als een betekening van de uitsluiting van
de representatie uit een dominant vertoog: "mode" en "negertype" behoren
niet in eenzelfde vertoog en leveren een oneigenlijke combinatie van twee
registers op. Mode behoort tot het vertoog van het schoolboek, maar er
gelden restricties voor de toepassing ervan. Aan de andere kant kan de distantie ook worden opgevat als onmacht, namelijk om "het andere" te plaatsen
binnen een "eigen" vertoog.
De aanhalingstekens rond "geciviliseerd" kunnen terughoudendheid
van de auteur inhouden, maar ze kunnen ook aansluiten op een wending in
het antropologische vertoog over culturen, waarin de tweedeling tussen civilisatie en primitiviteit steeds problematischer wordt. Deze begtippen staan
vaker tussen aanhalingstekens. Een discussie hierover wordt in het schoolboek niet aangehaald, zodat de weg vrij is om geciviliseerd direct op te vatten
als het kenmerk van de gefotografeerde man. De kleding, zijn beroep als
schoenpoetser of zijn positie als nazaat van Afrikaanse slaven in Amerika,
zouden het etiket van civilisatie dan moeten rechtvaardigen en op die gronden
onderscheidt hij zich van het "negertype". Tegelijkertijd wordt dit etiket
losgeweekt. Misschien omdat al deze aanwijzingen op zich de term civilisatie
onvoldoende rechtvaardigen, misschien omdat de term nooit zou kunnen
terugverwijzen naar hetgeen de foto voorstelt: een vertegenwoordiger van
"het zwarte ras". In dat licht krijgen "geciviliseerd" en "mode", juist door de
aanhalingstekens, een extra cynische bijklank. 8
Die toon treft ook het onderschrift van de laatste foto, van de Australiers, de laatste illustratie van "het zwarte ras" (fig. 52). Het cynisme zit vooral
in de stijl van de laatste zin "en maakt zich nog weinig zorgen over zijn
kleding". Deze vaststelling is niet alleen essentialistisch, maar ook karikatu-
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raal, omdat een persoonlijke beleving als zich zorgen maken om iets, hier
opgevoerd wordt als een wezenskenmerk van Australiërs. De toevoeging van
"nog" maakt de afstand groter: de overgang naar een samenleving die kleding
gebruikt is onafwendbaar, maar vooralsnog is dit proces niet aan de orde. In
tegenstelling tot de andere foto's in dit hoofdstuk, staan op deze foto naakte
mensen. Geplaatst in een schoolboek voor aardrijkskunde heeft dit ook een
denigrerende betekenis, zeker als we in ogenschouw nemen dat (ook) rond de
jaren veertig afbeeldingen van naakten niet gewoon waren. Is deze foto de
censuur gepasseerd omdat het een foto van Australiërs is?
De foto onderscheidt zich ook doordat een omgeving is opgenomen. 9
Die wekt de indruk van een ongerepte natuur en is in die zin conform het
beeld dat men van de Australiërs wil schetsen. De opstelling van de personen
is wel gekunsteld. Een man staat vooraan, is geheel zichtbaar en schuin achter
hem staan twee kinderen. Zij tonen zich bewust van de camera en blijven op
afstand. Het tafereel, een jachttafereel, is waarschijnlijk in scène gezet: de
jacht vormde een geliefd decor voor afbeeldingen van zogenaamde natuurvolken, als representatie van oorspronkelijkheid. 10
Ongereptheid en natuur zijn ook de betekenissen die in de lopende
tekst aan Australiërs worden gehecht. Australiërs zouden behoren tot de
meest "primitieve" mensen. Opvallend zouden volgens het onderschrift een
"vaak overvloedige haardos" en "sterke baardgroei" zijn. Alle eigenschappen
die worden toegeschreven, in zowel het onderschrift als de foto en de tekst,
komen samen in "primitiviteit". Deze samenvoeging komt voor rekening van
de lezers: de tekst geeft geen causale verbanden aan, maar plaatst alle sequenties als nevenschikkingen naast elkaar.
Het tijdsaspect dat met "primitiviteit" verbonden is, weerspiegelt ook
de bepaling "oud" bij Australiërs. Deze bepaling levert een andere connotatie
dan de Maori "van de oude stempel" in fig. 46, een karakterisering die de
overgang naar modernisering al in zich draagt. Bij de term Oud-Austrahër is
dat niet het geval. Deze term roept een betekenis van oorspronkelijkheid op
en tevens van vergankelijkheid en ondergang. Overigens, zij werden nog met
zo veel jaren eerder als Nieuw-Hollanders aangeduid. In deze term lijkt hun
toekomst nog niet negatief.
Plaatsen we de laatste foto weer terug in de rij foto's die Kern-geografie
aan ons voorlegt, dan blijkt deze in betekenis uiteindelijk het verst verwijderd
van fig. 43 en van de drie daarop volgende, de afbeeldingen van het "blanke
ras". Cultuur die impliciet aan dit ras en aan de andere rassen wordt toegekend, wordt aan de figuren op de laatste drie foto's onthouden. Zo wordt bij
het blanke ras als kenmerk gegeven dat het haar "van nature" enigszins
golvend is (78). Dit kenmerk geeft tevens aan dat die oorspronkelijke eigen-
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schap kan worden veranderd. De afstand met de laatste en voorlaatste
mannen in fig. 51 en 52, lijkt bovendien nog groter doordat bij hun foto in
tegenstelling tot fig. 48, 49 en 50 westerse tussenkomst herkenbaar is. De
eerste figuren zijn ver van een natuurstaat verwijderd. Die verwijdering wordt
met name door de onderschriften vastgelegd. Zo krijgt kleding door de
onderschriften een speciale betekenis in het ontwikkelingsparadigma dat met
de foto's wordt vastgelegd. Kern-geografie geeft hiermee geen nieuwe visies
weer. Kleding krijgt in bijvoorbeeld Land- en volkenkunde dezelfde betekenis,
dat wil zeggen voorzover de tekst betrekking heeft op vertegenwoordigers van
het zogenaamde zwarte ras. Kleding functioneert als metafoor van ontwikkeling, als ontheffing uit een natuurstaat, een verandering die dankzij "blanke"
tussenkomst ingezet wordt. 11 Een treffende illustratie hiervan is de verbeelding van Herero en "Bosjesmannen" in Zuid-Afrika, waarbij de volgende
tekst is gevoegd:

Herero en Bosjesmannen die het verschil in ras tussen Negers en Bosjesmannen wel zeer
duidelijk tonen. Allen bezitten zij de voor hun ras normale grootte. Zij behoren tot het
personeel van een zendingsposr; daaraan danken zij hun welverzorgde uiterlijk. De 'wilde"
Bosjesmannen lopen zo goed als zonder kleding. {Land- en volkenkunde'deel 2 1937:62)

Aanduidingen als "een lelijk soort mensen", "horden" of "'tamme' Bosjesmannen" die in de omringende tekst voorkomen, laat ik hier verder met rust.12
De afsluiting van het hoofdstuk in Kern-geografie is heel opmerkelijk
en ondersteunt de dichotomie van "blank" en "zwart". Nadat een overzicht is
gegeven van alle rassen en alleen bij het blanke ras extra informatie is toegevoegd, maakt de laatste alinea van dit hoofdstuk een abrupte overgang naar
het ontwikkelingspeil van mensen. De impliciet racistische dimensie van de
extra informatie bij het blanke ras en van de rangschikking wordt nu definitief
vastgelegd. Ontwikkeling en ras worden als onlosmakelijke eenheden met
elkaar verbonden. Ook de stok die de Australiër in zijn hand heeft, wordt nu
verklaard:
Bovenstaande tasindelingen houden verband met verschillen in lichaamsbouw. Men kan de
mensheid ook indelen naar het ontwikkelingspeil

Dit manifesteert zich o.a. in de wijze,

waarop de verschillende bestaansmiddelen uitgeoefend worden. Terwijl op onze cultuurhoogredemototploegdebodem diep omwoelt, vergenoegen vele negerstammen er zich mede
de grond met een daarroe geschikt gemaakte stok of "hak" oppervlakkig om te werken, de
z.g. bakbouw*. Op dit verschil in cultuurhoogte berust het onderscheid in natuur- en
cultuurvolken [...] {Kern-geografie deel 2 1941:87)"

Hoofdstuk 7 De foto

259

Bovendien worden de lezers met dit citaat in een comfortabele positie
geplaatst, tenminste als zij blank zijn. Die lezers worden hier aangesproken en
mogen zich erin verheugen deel uit te maken van de cultuurstaat. Ook hier
treffen we de lexicale keuzes in de beschrijvingen van mensen die niet tot het
blanke ras gerekend worden. Het woord "vergenoegen" klinkt cynisch: "zij"
mogen tevreden zijn met hun werkwijze, "wij" kennen andere middelen.

Familieportretten
Tot nu toe maakten we voornamelijk kennis met portretten van individuen.
Een aantal foto's uit een recentere druk van Kern-geografie heeft een heel ander
karakter. Het zijn familieportretten. Voor een deel hebben die de oude foto's
vervangen. Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de foto's uit de jaren dertig en
begin jaren veertig analyseer ik de betekenis van deze nieuwe benadering. De
betekenis van de drie familieportretten is echter, als we letten op de effecten
van distantie, niet wezenlijk anders.
De families zijn afgebeeld in huiselijke kring, die niet zozeer door hun
blik, een interne focalisator, de aandacht vragen voor zichzelf maar voor een
activiteit, een object in de foto. Ze zijn onderdeel van het tafereel. Dat tafereel
nu veroorzaakt extra betekenis, althans daar wijzen de onderschriften op. De
drie familiefoto's staan hieronder.

Fig. 61. Koreaanse kinderen zien toe, terwijl hun moeder het wasgoed "mangelt"
door er met een paar stokjes op te slaan.
Bron: Kemgeografie deel 2, 1961:78
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Fig. 62. Een modern Indiaans gezin, waaraan men de raskenmerken nog goed
kan onderscheiden
Bron: Kern-coyr.iiic deel 2, 1961: 80

Fig. 63. Ook de Neger gaat niet zijn rijd mee: hier zien wij een omwikkelde Nege
familie, waaraan de raskenmerken duidelijk opgemerkt kunnen worden.
: Kcrngeografie deel 2, 1961:82
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Met name de twee laatste foto's passen qua betekenis bij elkaar. De onderschriften karakteriseren de figuren op de foto als "modern" of "ontwikkeld",
of als mensen die "meegaan met hun tijd". Deze aanduidingen impliceren een
tijdsdimensie, alsof de foto's in de eerste plaats moeten worden gezien als een
verbeelding van een geschiedenis: het ras dat zij vertegenwoordigen heeft een
ontwikkeling doorgemaakt. De termen "modern" en "ontwikkeld" worden
zichtbaar voor de leerlingen. Aannemelijk worden die predikaten als we letten
op het tafereel: een gezin zit aan tafel te eten; vader leest de krant, moeder met
kind op schoot leest van een afstand mee. Het zijn taferelen die bekend voorkomen en die een Europese en westerse levensstijl typeren. Hun - vermeende?
- acculturatie aan deze levensstijl staat centraal op de foto. De gezinnen vertegenwoordigen niet zichzelf, maar een culturele variant of een culturele
gewoonte, waarvan gesteld wordt dat zij die "eigenlijk" niet kenden. We zien
een eindresultaat. Het onderschrift heeft daarom een vervreemdende uitwerking. Mocht de kijker zonder onderschrift gewoon een familie waarnemen in
een situatie die hem of haar wel vertrouwd voorkomt, dan ontneemt het
onderschrift die mogelijkheid nu meteen. Wel leren leerlingen waaraan men
moderne en ontwikkelde mensen kan herkennen (lezen geldt als graadmeter
voor ontwikkeling), terwijl deze karakterisering tevens beelden voor de geest
roept van "ras-genoten", voor wie "modern" en "ontwikkeld" niet gelden. O p
die sociale cognities lijken de onderschriften in te spelen en vanuit dat
gezichtspunt was het waarschijnlijk interessant om deze families nader te definiëren. De combinatie wordt bijzonder gemaakt. Toch, daarna worden leerlingen ertoe aangespoord vooral te letten op de raskenmerken. De betekenis
van "nog" in het laatste onderschrift is moeilijk vast te stellen: "nog" suggereert dat de moderne levensstijl hun "raciale" kenmerken onduidelijker zou
kunnen maken.
Tenslotte komen naast deze foto's ook de portretten voor die we
kennen uit de oudere boeken. Zo ook de foto's die direct alle aandacht opeisen voor "het andere". Kinderen, misschien wel leeftijdgenoten van de leetlingen, zijn object van studie. En face, of en profil genomen, de raskenmerken
moeten de leerlingen afleiden. Hiervoor wordt exclusieve aandacht van de
leerlingen verwacht. Verontrustend is dat de foto's ook in de jaren zestig nog
gewoon worden afgedrukt. Voorlopig is er daarom nog geen aanleiding te
veronderstellen dat aardrijkskundeboeken na 1945, in de verbeelding van
rassen, een belangrijke verandering laten zien.
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7.4 Conclusie
Als de fysisch-antropoloog Bijlmer in de jaren dertig op expeditie gaat naar
Nieuw-Guinea en hij "dwergpapoea's" wil fotograferen, verwoordt hij de
ongelijkheid die hij ervaart tussen hemzelf, als fotograaf, en de mensen die hij
wil fotograferen.
Onze kunsten met de magneet, het brandglas en een japans speelgoedautomobieltje wekken
stomme verbazing; daarna alras uitbundige vreugde. Mijn oude foto's der Tapiro's, waarin ze
huns gelijken herkennen, dwingen als altijd de grootste eerbied af. En in dit geval ook wel
een ietwat drukkend gevoel van overmacht. Want dit wonder betreft hen persoonlijk. Daar
staan ze. zij zélf, althans iets van hen, al begrijpen ze niet wat en dat bevindt zicli in ónze
macht. Dat is voor een natuurmens altijd heel erg. Het blijft bij dit volkje, in tegenstelling
met wat we bij de Tapiro's gewend waren, heel moeilijk om iemand voor de lens te krijgen.
Ze voelen zich blijkbaar niet graag "genomen"! (Bijlmer ca. 1950:140)

Bijlmer geeft in de laatste zin precies weer welke ongelijkwaardigheid de
antropologische fotografie weerspiegelt. In de analyse van de foto's in Kerngeografieen Land- en volkenkunde vormde deze ontstaansgeschiedenis de basis
van de analyse, met die kanttekening dat iedereen die gefotografeerd wordt,
eigenlijk kwetsbaar is zolang die persoon geen zeggenschap heeft over het
gebruik ervan. In de schoolboeken zijn afdrukken van foto's terechtgekomen
en die krijgen opnieuw betekenis, aangestuurd door de onderschriften of de
rangschikking.
Uitgangspunt van de analyse was dat in de foto's van rassen en in de
onderschriften vele betekenissen samenkomen, die er samen toe leiden dat
het blanke ras de meeste waardering oogst. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de foto's te kijken, heb ik deze betekenissen onder elkaar gezet en
werd de analyse enigszins systematisch. Die invalshoeken representeren indirect ook fasen uit de geschiedenis van de foto's. Allereerst bekeek ik de foto's
afzonderlijk en lette ik op de houding en de blik van de geportretteerden
(meestal mannen). Vervolgens analyseerde ik de rangschikking, daarna de
relaties tussen de onderschriften en de foto's en die weet in relatie tot elkaar.
De foto's van rassen in schoolboeken komen naar inhoud en rangschikking overeen. Overeenkomstig is ook de positie die het blanke ras krijgt
waardoor de presentatie canoniek wordt. De vertegenwoordigers van het
blanke ras betonen zich minder ongemakkelijk met de foto. Ze kijken niet
recht en afwachtend in de camera en uit hun houding spreekt een zekere trots.
Onder hen bevinden zich ook mannen van naam. De overige foto's daarentegen tonen emblemen, geen individuen. In de rangschikking onderscheiden
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de blanke vertegenwoordigers zich ook: zij staan vooraan. Deze plaats valt te
verdedigen, omdat, volgens de schoolboeken zelf, dit ras het grootste deel van
wereldbevolking vertegenwoordigt. De onderschriften wijzen echter ook op
andere rechtvaardigingen.
Deze vooropplaatsing symboliseert een norm. Door naar de andere
foto's te kijken en de onderschriften te lezen, wordt steeds duidelijker wat die
norm inhoudt. Impliciet voegen de andere foto's daar dus betekenis aan toe.
Onder de vertegenwoordigers van het blanke ras vormt bovendien de eerste
persoon de ware exponent, het referentiepunt. De andere rassen zijn steeds
verder van dit punt verwijderd. In die zin representeert de ruimte deze raciale
afstand ook; de rassen zijn niet zomaar inwisselbaar, maar symboliseren ook
de afwijking van de norm. Hoe groter de afwijking, des te verder is de positie
in de rangschikking. Met deze structuur lijken de schoolboeken een oude
traditie voort te zetten. Daarbij hoort de keuze voor roemruchte personages
als representanten van het blanke ras. H
De onderschriften wijzen niet alleen op specifieke kenmerken of
vermelden niet alleen het ras. Soms spreken ze de lezers expliciet aan en bevatten ze een oordeel over het uiterlijk of over de cultuur van de mensen op de
foto. Andere onderschriften roepen met een enkel woord of leesteken een
geschiedenis op die de foto in beeld zou brengen. Drijvende kracht achter
verandering is exclusief het blanke ras, Europa of het Westen. Soms is die
interventie impliciet aanwezig tussen twee foto's die met elkaar vergeleken
moeten worden. Soms komt die interventie tot uitdrukking in predikaten als
"modern" of "geciviliseerd". Die zijn niet alleen eurocentrisch, de predikaten
hebben tegelijkertijd een zeer vervreemdende uitwerking, alsof dergelijke
kwaliteiten eigenlijk niet passen en slechts aan één ras zijn voorbehouden. Op
die manier wordt af en toe de tijdloosheid, het archetypische karakter van de
afbeeldingen doorbroken. Het onrwikkelingsdenken lijkt tenslotte nog
duidelijker te zijn doorgedrongen in een aantal familieportretten in uitgaven
van begin jaren zestig.
De foto's behoren tot het vertoog over rassen, maar ze hebben een heel
eigen taal, ingewikkelder dan gewone teksten, omdat zoveel geschiedenissen
en lijnen van communicatie door elkaar heen lopen zodra ze in een schoolboek te aanschouwen zijn. Niet zozeer de foto's afzonderlijk, maar de foto's
tezamen, vormen een betekeniseenheid, met een eigen "grammatica". De
volgorde van de foto's is niet willekeurig en biedt een eigen verhaallijn, maar
daartussen lopen andere lijnen, tussen twee foto's, tussen de gefotografeerde
en de fotograaf, en daartussendoor lopen lijnen naar de gebruikers van het
leerboek. Door de foto's van rassen als een reportage te bekijken en deze lijnen
afzonderlijk te analyseren, kunnen meer betekenissen geduid worden, zodra
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ze een structureel karakter v e r t o n e n . D e lijnen naar de onderschriften zijn h e t
belangrijkste: die s t u r e n e r o p aan bepaalde k e n m e r k e n te w a a r d e r e n . U i t e i n delijk leren de lezers o o k d a t het b l a n k e ras en speciaal de vertegenwoordigers
uit E u r o p a de standaard zijn. S o m s g e b e u r t dit zelfs heel subtiel, m e t een
enkel accent of u i t r o e p t e k e n .
Zoals in h e t laatste h o o f d s t u k duidelijk zal w o r d e n , k o m e n foto's van
rassen tot het begin van de jaren negentig v o o r in de a a r d r i j k s k u n d e b o e k e n .
Vanaf d e jaren zestig verschijnen die in k l e u r e n d r u k . H o e moeilijk het is o m
culturele en hiërarchische betekenissen uit te sluiten, blijkt als foto's van
rassen o o k deel uit m a k e n van de verbeelding van N e d e r l a n d als m u l t i c u l t u rele samenleving. D e grenzen tussen c u l t u u r en ras vervagen d a a r d o o r direct.
D i e verwarring trad o o k o p bij de foto's in dit h o o f d s t u k . D i e w a r e n zwartwit."

Noten
1

Zie hoofdstuk 1, speciaal de verwijzing naar Goldberg, die spreekt over racisme als
"the discourse of the body".

2

Volgens Rosen (f997) gaat het "frame" behoren tot de semiosis van de foto. De
fotografen krijgen de instructie dat frame te gebruiken om een visueel veld te creëren. Rosen contrasteert deze zienswijze van de fotografie met de tekenkunst. Een
onderscheid dat m.i. niet helemaal tetecht is, omdat een tekenaar ook van een
raamwerk gebruik maakt en van te voren zal bedenken welke objecten daarin
geplaatst zullen worden en in welke verhouding tot elkaat.

3

Bal becommentarieert vanuit dit gezichtspunt de analyse van respectievelijk
Corbey (1989) en Gilman (1985) van zwarte naakte vrouwen. Zie ook Bal
(1990b), "Showcase".

4

Zie bijvoorbeeld Barge (1938), die hierna in hoofdstuk 8 aan de orde komt. Hij
maakte gebtuik van de foto's van Von Eickstedt, waarvan een aantal tetugkomt in
Land- en volkenkunde. In Kern-geografie ontbreekt de bronvermelding grotendeels.

5

Hier weten we niet welke visser de auteur in gedachten had. Het is mogelijk dat
hiet een intertekstuele relatie bestaat met de tepresentaties tegen het einde van de
vorige eeuw, van vissers rond de Zuiderzee. Vooral de vissers van Volendam en
Marken vertegenwoordigden een restant van een vet loten gewaande volkscultuur.
Zij werden de "edele wilden" binnen Nederland (zie Bank 1998).
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Opvallend is dat in de uitgave van 1929 de telatie tussen aanpassing en voortbestaan duidelijker is verwoord. Hun aantal is dan overigens beduidend lager:
De oorspronkelijke bevolking bestond uit de bruine Maori's, verwant met de Polynesiens. Er
zijn van hen nog slechts 50 000 over. Htm ontwikkeling stond veel hooger dan die van de
Australische negers. De achteruitgang van het aantal inboorlingen is thans tot staan gekomen: de meesten hebben zieh aangepast aan de Ettropeesehe beschaving; ze leven evenals de
Engelsche kolonisten, van veeteelt en landbouw. (Land- en volkenkunde deel 2 1929:25)
[twee nadruk is van mij]

Het scheldwoord voor zwarten "shine" verwees oorspronkelijk naat het beeld van
de schoenpoetser, Dit scheldwoord verwerkte bijvoorbeeld Sterling A. Brown in
zijn gedicht CrispusAttucksMcCoy

(1932), een ode aan Crispus Attucks, de eerste

zwarte die sneuvelde in de burgeroorlog (zie Rosey E. Pool ed. 1963 ik ben de
Nieuw Neger).
8

Vergelijk in dit verband de betekenis van de foto van "Een beschaafde negerin uit
Kinshasa" in Corbey (1989:95). O p de foto zelf staat "Type d'une négresse civilisée à Kinshasa". De vrouw vertegenwoordigt een type. Corbey licht aan de hand
van deze foto de betekenis van "beschaafd" als volgt toe: "Met het begrippenpaar
beschaafd-wild werd niet alleen blank tegenover zwart geplaatst, maar ook binnen
de Afrikaanse werkelijkheid een rweedeling gesuggereerd, waarbij

Europa

opnieuw de norm was. Ironischerwijs werd een Europese stijl van kleding en
gedrag bij Afrikanen door Europeanen vaak belachelijk gevonden. In koloniale
romans en reisliteratuur verdwijnt het moment van (ambivalente) waardering
voor de exotische, wilde, naakte natuurmens zodta deze gekleed is." De aanhalingstekens in het onderschrift bij fig. 50 lijken inderdaad uitdrukking te geven
aan een negatief commentaar. De ironie waar Corbey over spreekt, is hierin ook
vervat. Overigens zijn ook in de ansichtkaarten die Corbey heeft opgenomen, de
aanhalingstekens zeer opvallend. O o k die hebben vaak een cynische ondertoon.

9

Ook bij museale opstellingen wetd het gebruikelijk, in de vorige eeuw, om
mensen in hun "natuurlijke" omgeving tentoon te stellen. De rol van de geografie
voor de antropologie en etnografie zou hieraan hebben bijgedragen:
Location on the earths globe and relationships of specimens to landfonns, climate, and local
flora and fauna offered an alternative principle for arranging exhibitions of animals and
people and encouraged environmental displays that showed the interrelation of elements in
a habitat. Those who collected their own specimens had firsthand knowledge of theit habitats. When they controlled how theit materials were exhibited, they were more likely to
present animals and people in their home environments. (Kirshenblatf-Gimblett 1991)
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10 Vergelijk de beelden van de Dayaks geanalyseerd door Smith (1997), speciaal p. 152.
1 1 Zie noot 8.
12 Het begrip "horde" komt in hoofdstuk 8 aan de orde.
13 Met het teken "*" bij "hakbouw" wordt naar de begippenlijst verwezen.
14 Deze structuur vertoont althans opmerkelijke gelijkenis met die C. en RW.
D a m m a n n eind vorige eeuw hebben weergegeven in Ethnological

Photograhic

Gallery of the Various Races of Man (Poignant 1992:55). Hierin vertegenwoordigt
David Livingstone het Engelse voorbeeld, de Australiërs sluiten de rij. In de
portretten van rassen komen eerst nog individuen voor, soms met naam. Gaandeweg worden de aanduidingen globaler en beledigender. Parallel daaraan vindt een
overgang plaats van geklede naar naakte figuren, eventueel voorafgegaan door
traditionele en ceremoniële kleding.

1 5 Saillant gegeven is de relatie tussen ras en kleurenfilm. Volgens Winston is de technische ontwikkeling van de kleurenfilm voortgekomen uit de behoefte de blanke
mens in als zijn kleurschakeringen fotografisch beter te kunnen weergeven. Niet
alleen de beelden, maar ook de techniek achter die beelden zouden we moeten
zien als uitdrukkingen van een cultuur:

Photographs, cinema and television do not merely express in texts the ideology of the cultute
that produces them, with the possibility that othet ideologies could equally easily be signified in different texts; rahter, the technologies ate embedded in the social sphere and are
themselves an ideological expression of the culture. (Winston 1996:39)
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Bron: Kern-geografie 1941 deel 2, 78-85

H O O F D S T U K 24.
D E BEVOLKING.
A. De M e n s e n r a s s e n (blad 4B).
In deel I hoofdstuk 25 leerden wij, dat men de bevolking deiaarde o.a. kan indelen volgens het ras. Deze onderscheiding gaat
vaak met veel moeilijkheden gepaard. Hoe meer men op kleinere
verschillen in de lichaamsbouw let, hoe groter het aantal rassen
wordt. Aan de hand van blad 4B zullen wij de verbreiding der
volgende vier hoofdrassen op aarde nagaan:
1. Het Blanke of Kaukasische Ras,
2. Het Gele of Mongoolse Ras,
3. Het Zwarte of Negerras,
4. Het Rode of Indiaanse Ras.

f?*r

Fig. 43. Een vertegenwoordiger
van het Blanke Ras (NoordEuropeaan).

Fig. 44. Abessiniër (Hamiet).
Ook een vertegenwoordiger van
het Blanke Ras'

1. Het Blanke of Kaukasische Ras.
De vertegenwoordigers van dit ras bezitten een min of meer
blanke huidkleur. Het haar is — van nature — enigszins
.,golvend". Overigens lopen de kenmerken van dit ras zo uiteen,
dat het zeer moeilijk is er de gemeenschappelijke kenmerken
van aan te geven, zoals uit fig. 43 en 44 blijkt. Met zijn ruim
1000 millioen zielen, de helft der totale mensheid, is het tot
heden het belangrijkste ras der aarde. Op de kaart ') is het in
drie verschillende tinten aangegeven, en wel:
1) Wij volgen hier de op blad 4 en 8 voorkomende linguïstische indeling. Zie hiervoor nog eens deel I hoofdstuk 25; voor de raciale indeling deel I hoofdstuk
'2<i.
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Bron: Kern-geografie 1941 deel 2

rose: Indo-Europeanen of Indo-Germanen,
lichtbruine arcering: Semieten,
bruin: Hamieten.
Ook de Kaukasusvolken en de Basken behoren tot het Blanke Ras.
Daar men de raskenmerken het eerst van volken in de Kaukasus bestudeerde, kreeg het Blanke Ras ook wel de naam Kaukasische Ras. Het valt op, dat de rassen niet aan de grenzen der
werelddelen zijn gebonden. In het bijzonder is dit het geval met
het Blanke Ras, het enige ras, dat alle werelddelen bewoont. Hieronder laten wij de indeling van de drie groepen: Indo-Europeanen, Semieten en Hamieten, met de voornaamste verbreidmgsgebieden, volgen.
.Germanen
(fig.
1. In Europa

2. In Azië:

A. Indo-Europeanen

3. In ZuidAfri ka:
|4. In Australië:

In NoordAm e ri ka:
Blanke
Ras '

6. In ZuidAmerika:
'B. Semieten

C. Hamieten

\k

343)
J Romanen
1
Slaven
Iraniërs
•Hindoes (fig. 45)
f Slaven (Russen)
Germanen, vooral Nederlanders
en Engelsen.
Germanen, vooral Engelsen.
, Germanen, voori al Engelsen en
'Duitsers.
) Romanen, vooral
'Fransen. 2 )
Romanen, vooral Spanjaarden en
Portugezen.

In Azië
In Noord Afrika

/Syriers
.Joden
'Arabieren

In Noord-

/ Egyptenaren
^Abessiniërs (fig.
J44)
Berbers

Afrika

-1) tegenwoordig rekent men ook de Polynesiërs, waartoe ook de Maori's
behoren (fig. 46) en de Micronesiërs (in Oceanië) wel tot het Blanke Ras.
2) In Mexico vooral Spanjaarden.
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Bron: Kerii-givgr.lfi,- 194 1 deel 1

De Indo-Europeanen wonen merendeels in Europa en vormen
de grootste en belangrijkste afdeling van het Blanke Ras. De naam,
die er de aandacht op moet vestigen, dat deze onderafdeling van
het Blanke Ras van Indie tot in Europa voorkomt, is thans misleidend, daar het verbreidingsgebied van de Indo-Europeanen
de gehele wereld omvat.
„«
De Semieten, Waarvan zowel
.'. ;• ,';--n aN de Arabieren een
m H zeer belangrijke roi in de
wereldgeschiedenis hebben gespeeld, wonen vooral in Azië
en Noord-Afrika. De vrij kleine
Joodse groep ( ! 16 millioen
mensen) heeft zich over de gefiele wereld verspreid.
Het woongebied der Hamleten is tot Noord Afrika beperkt.

Fig. I"i, Brifs-Indier.
Aan het hoofddeksel, de ..tulband",
zien wij, dat het een Islamiet, geen
Hmdoeist is. Let op Je „Europese"
vorm van het gelaat.
2. Het Gele of Mongoolse Ras,
Gerekend naar het aantal (ruim
600 millioen) is dit ras het tweede
der aarde. Evenmin als het Blanke
vormt het Gele Ras een eenheid.
Als raskenmerken gelden:
1. kleine gestalte (kleiner dan
1,65 m).
2. een geelachtige huidkleur,
3. zwart, sluik haar,
4. uitstekende jukbeenderen.
5. de ,,Mongolenplooi".
Het laatstgenoemde raskenmerk
is merkwaardig en wordt veroorzaakt door de z.g.n. dekplooi, d.i.
een plooi van het bovenste oog-

Fig. 16.
Een Maori van de oude stempel.
Dcnkr men de tatoeage en de H*I
war overdadig« oorversicring
Jan JOU het de ..kop" van
een bejaai.'.-. n, Ned« i landsen
visser kunnen zijn.
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Bron: Keni-gcograftc 1941 deel 2

lid, die sterk ontwikkeld is. Deze is vooral aan de binnenooghoek
goed zichtbaar, waardoor het „mongolenoog" een eigenaardige
vorm verkrijgt. Het lijkt, of de oogspleet scheef staat. In werkelijkheid is dit evenwel niet het geval (fig. 47).

Fig. 47. Chinese kinderen.
In het moessonklimaat van Oost-China kan het 's winters vinnig koud zijn.
De dikke, gewatteerde kleding is typisch Chinees. Let vooral op de vorm
van het gelaat.

Op de kaart zien wij, dat het voornaamste verbreidingsgebied
van dit ras Azië is. In Europa staan Lappen, Finnen en Magyaren
als zodanig aangegeven. Deze volken, evenals in Azië de Osmanen,
de Toerkmenen en de Kirgiezen, worden volgens nieuwere inzichten niet tot het Gele, maar tot het Blanke Ras gerekend. Op de
kaart staan zij echter als tot het Gele Ras behorend aangegeven,
daar men hier de linguïstische indeling volgt. Immers hun taal
verraadt Mongoolse invloed, in hun lichaamsbouw komt deze
evenwel nauwelijks tot uiting.
Van de Mongoolse volken leren wij de
Chinezen (fig. 47 en 48)
Japanners
Samojeden
Koreanen
Jakoeten
Mongolen (naar dit volk is
het Mongoolse
Ras genoemd).

271

Hoofdstuk 7 Bijlage 1 Foto's van rassen

Bron: AVn/-^«'^// 1 /!'l^M 1 dtvl 1

D e Maleiers van de Indische
Archipel])
w o r d e n eveneens
rot het Gele Ras gerekend.
D i t s u b r a s b e s p r e k e n wij n a d e r
bij N e d e r l a n d s - I n d i ë .
Vragen en opgaven.
] Wat verstaat men onder: anthropologische kenmerken; ras; subras?
(zie deel I).
2. Geef de volledige indeling van
het Blanke Ras (ook deel I hoofdstuk 25 gebruiken).
3. Noem de raskenmerken van de
Mongolen.
4. Welke volken behoren tot het.
foto Sloomvaartmij. ,, Nederl and' '.
Mongoolse Ras?
Fig. 48. Chinese koelie (arbeider).
•">. Van welke afkomst zijn de Ger- Welk raskenmerk komt hier goed
manen grotendeels, die op blad
uit?
Mensenrassen in Noord-Amerika,
Zuid-Afrika, Australië en Nieuw Zeeland staan aangegeven?
6. Hoe zou het komen, dat het Gele Ras niet doorgedrongen is in het Zuidwesten van Azië? (Voor-Indië en het gebied ten Zuiden van de Zwarte
en Kaspische Zee; raadpleeg ook blad Azië, natuurkundig).
7. Zoek op blad Afrika, natuurkundig, in het Atlasgebied een naam op,
die aan de Berbers herinnert.
8. Tot welke groep behoren de Abessiniërs, de Galla's, de Somali's, de
Toearegs? Tot welk hoofdras (blad Mensenrassen)?

HOOFDSTUK 25.
DE BEVOLKING

(Vervolg).

3. D e I n d i a n e n of R o o d h u i d e n .
D i t ras b e w o o n d e vóór ± 1500 vrijwel geheel Amerika. O p de
rassenkaart zien wij, dat d e I n d i a n e n t h a n s uit grote en belangrijke gebieden d o o r het Blanke Ras zijn v e r d r o n g e n 2 ) . H e t aantal
„ R o o d h u i d e n " schat m e n t h a n s o p ongeveer 15 millioen. Ook
dit ras v o r m t allerminst een eenheid. R a s k e n m e r k e n zijn:
1°. een geelbruine
huidkleur,
2°. zwart, sluik haar,
3°. uitstekende
jukbeenderen.
1) Op blad Mensenrassen aangeduid met de naam Indonesiërs.
2) Zie leesstuk no. 12: De Ondergang der Natuurvolken.

In de ban van het ras

Bron: Kern-geografie 1941 dee

De „Mongolenplooi" komt zelden voor.
De „Roodhuiden" vertonen een grote overeenkomst met de
vertegenwoordigers van het Gele Ras. Men beschouwt de Indianen dan ook als een nevenvorm van de Mongolen. De Noord-

Fig. 49. Noordamerikaanse Zwartvoet-Indiaan.
in vol ornaat (Iet op de »tomahawk") poseert deze „Roodhmd "
voor den fotograaf. Welke raskenmerken komen goed uit:'

amerikaanse Indianen onderscheiden zich van hun Aziatische
„neven" door hun vrij forse gestalte en de z.g.n. haviksneus
(fig. 49). De naam „Roodhuiden" is onjuist: rode huiden hebben
de vertegenwoordigers van dit ras niet. De naam is in gebruik
gekomen, omdat de eerste Indianen, die in Europa „te kijk"
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Bron: Hoofd-tukken uil de volkenkunde en de sociale geografie 1938, 6-1 1

EUROPA. (Toelichting zie blz. 10.)

Fig. 1.

Fig.

NOORDDUITSER,

3.

N O O R D E U R O P E E S RAS.

MASCAGSI, MEDITERRAAN RAS.

Fig.

Fig.

2.

4.

BEETHOVEN,

TIROLER,

ALPIEN R A S .

D I N A R I S C H KAS.

Foto v. Eickstedt, Knke Verlag.
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Bron: 1 [oofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie 1938

AZU-.

Fig.

5.

SIKH

U I T DE PENDSJAAB.

Fig.

6.

W E D D A H VAN C E Y L O N .

Foto v. Eickstedt, E n k c Yeriag.

Fig.

7.

MONGOOL.

Fig.

8.

i-'oto's v. bicksicdt, E n k c Veriag.

VROUW UIT

Z.W.-CHINA.
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Bron: Hoofjsuikkui uil de volkenkunde en de sociale geografie 1938

AFRIKA.

Fig.

9.

Fig.

BOSJESMAN.

10.

HOTTENTOT.

*fe

Fig.

11.

WAHIMA.

Fig.

12.

BANTOE (BEETSJOEAAN).
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Bron; I [oofdsmkken uit de volkenkunde en de sociale- geografie I 938

OChAINlË EN AUSTRALIE.

l£tiiit|||i

F i g . 13. M A O R I VAN N I E U W - Z E E L A N D .

Fig.

14.

POLYNESIëR

VAN

-

Fig.
15.
M E L A N E S I ë R VAN DE
EILANDEN I N DE T O R R E S - S I RAAT.

Fig.

Ib.

AUSTRALIER.

SAMOA.

Hoofibtuk 7 Bijlage 2 Foto's van rass

r~
.dale geografie 1938

Raseigenschappen :
Fig. 1. Blond, blauweogen,
smalle schedel, smal
gezicht, slank.
2. Brunet (donkere
ogen en haar, huid
iets meer getint dan
bij 1), brede schedel, breed gezicht,
lichaam iets meer
gedrongen dan bij 1.
3. Brunet, hoofdvorm
als bij 1, gestalte
korter dan bij 1.
4. Uiterst korte schedel (plat achterhoofd) neus vooruitspringend en iets
gebogen, brunet.
5. Duidelijke trekken
Fig 17. PRAIRIE-INDIAAN UIT N.-AMERIKA.
van het blanke r a s ;
Foto v. Etckstedt, Enke Verlaß.
huid wat meer getint.
Grote oogkassen, waarboven voorhoofd uitsteekt, brede platte neus,
kleine gestalte, zeer donkere huid. Verwant met de donkerkleurige
bevolking van Br.-Indië.
en 8. Gele huidkleur, uitstekende jukbeenderen, ogenplooi (schuine
oogspleet, die vaak duidelijker is dan hier), kleine gestalte. Van 't
type met smal gezicht onder de Mongolen is 7, van dat met breed
gezicht 8 een voorbeeld.
9. Kleine gestalte (pygmoïde), donkere huid, zeer brede neus met
lage neuswortel, kroeshaar, in bosjes ingeplant.
10. Iets groter dan 9, gele huid, als bij 9 veelal gerimpeld, gezichtsvorm
gelijkend op 9.
11. Een type van Oostafr. Hamietische adel, licht gemengd met negerbloed. Zeer slank, zeer smal gezicht, vrij donkere huid. Vgl. met 12,
die weinig of geen Hamietisch bloed heeft.
13 en 14. Polynesiërs met lichtbruine huidkleur
De bewoners van Samoa zijn zeer licht. Ze gelden voor een zeer
14. schoon mensenslag.
Zeer brede neu 3 met ingezonken wortel, diepliggende ogen, dikke
15. lippen, kroeshaar, donkere huid.
Neus en ogen als 15, ver uitstekende wenkbrauwbogen, golvend haar,
16. donkere huid.
17. Huidkleur geel tot brons, zwart sluik haar, gezichtsvorm heeft vaak
iets mongools, toont ook wel Europese trekken.
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J.

vij(U

u-/t-<^<f
,^u:Ls,

Het Mongoolse ot gele ras bewoont Oost- en Centraal-Azië,
benevens Achter-Indiër In Noord- en West-Azië is het door
de indringing der Russische kolonisten ver m de minderheid,
in Klein-Azië is het «sterk met blanke volken gemengd.
Het ras der Afrikaan/é~Fïê~gers, onderscheiden in SoedanI en Bantoe-Negers, heeft zijn eigenlijke verspreidingsgebied
ten Zuiden van de Sahara. De Sahara is een gebied van
menging tussen de blanke volken van Noord-Afrika en de
Negers uit de Soedan, die hier meest als slaven naar toe
gebracht werden. Oost-Afnka, van Abessinië tot ver in het
Zuiden, wordt door mengvolken van Hamieten en Bantoes bewoond; het Hamietische element neemt naar het Zuiden af.
De uitgebreide slavenhandel op Amerika, van de 16de tot
m de 19de eeuw, heeft vooral in de zuidelijke staten van Noord. Amerika, m Midden-Amerika, en de tropische delen van
\Zuid-Amerika een sterk Neger-element gebracht.
De 'Indianen, eens verspreid over heel Amerika, zijn uit
zeer grote gebieden verdrongen door de blanke volken, die
het werelddeel koloniseerden. Hun aantal in Canada en de
Ver. Staten samen bedraagt een half milhoen. In Mexico,
Midden- en Zuid-Amenka vormen ze een groter deel der
bevolking. Hier wonen veel lieden van gemengd bloed, meest
als Mestiezen aangeduid. (Mestiezen' is eigenlijk de algemene
naam voor mensen van gemengd ras).
Het Maleise ras vindt zijn hoofdgebied in de Indische
archipel, uitgezonderd Nieuw-Guinee en de aangrenzende
eilanden. Het heeft zich van hieruit verspreid op Malaka. op U-Ui
de kusten van Achter-Indië en zelfs op Madagaskar./De
Micronesiërs, Polynesiërs en Maori's vertonen enige raseigenschappen, die op verwantschap met het Maleise ras wijzen.
Velen zijn zeer licht van huidkleur en men neemt dan ook
aan, dat een tak van het blanke ras eveneens in deze volken van
Oceanië is vertegenwoordigd. In de 19de eeuw is door de aanrakingmet de Blanken het aantal Polynesiërs zeer sterk achteruit gegaan; op vele eilanden zijn ze niet ver van uitsterven af.
Het donkere ras der Papoea's is het talrijkst op Ntettw- wl*^'**
G-ttiuet. Op de westelijk ervan gelegen eilanden woont een
mengbevolking van Papoea's en Maleiers, op oostelijk NieuwGumee hebben zich Melanesiens gevestigd, behorend tot de
eveneens zeer donkere bevolking, waaraan Melanesië zijn
naam dankt.

