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Hoofdstuk 8 Wetenschap tussen 1930 en 1950 

8.1 Inleiding 

"a) Welke rassen komen in het landschap voor? b) Waar ligt het hoofdverbrei

dingsgebied van dit ras (of rassen)? Kent ge ook lichamelijke kenmerken er 

van?" ( Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde 1937:204) 

Deze vragen moeten leerlingen kunnen beantwoorden als ze de rassenkaart 

van Europa bestuderen. Ook voor het aflezen van andere kaarten bestaan 

speciale leerdoelen. Een overzicht hiervan treffen de leerkrachten aan in het 

Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde. Het voorstel uit 1929 

heeft als uitgangspunt gediend. Maar in 1937 plaatst de redactie bij een aantal 

doelstellingen een kanttekening. Eén doelstelling bij de rassenkaart van 

Europa zal vervallen, wat aangegeven is met vierkante haken: 

[Wat weet ge omtrent de psychische en geestelijke eigenschappen? Deze vraag zullen wij er 

maar uitlaten!] 

Deze correctie kunnen we zien in het licht van de politieke ontwikkelingen in 

nazi-Duitsland. De redactie vindt de vraag naar de psychische en geestelijke 

eigenschappen ongepast, maar zij acht het niet nodig het argument hiervoor 

expliciet te maken: het uitroepteken en "maar" suggereren dat de lezers die 

reden wel zullen begrijpen. "Maar" functioneert hier als argumentatieve 

operator.1 Een toelichting is overbodig, iedereen weet waar de redactie op 

doelt en zal instemmen met dit besluit. 

In het vorige hoofdstuk maakten we kennis met foto's van rassen in twee veel 

gebruikte aardrijkskundemethoden, Hoofdstukken uit de volkenkunde en 

sociale geografie en Kern-geografe. Toen bleek al dat zij ook na 1950 nog zeer 

veel aandacht besteedden aan rassen. Die aandacht lijkt moeilijk te rijmen 

met de theorieën over de discursieve veranderingen van racisme: na 1945 

wordt ras taboe, een verandering die een scheiding zou markeren tussen een 

oud, biologisch racisme en een modern of symbolisch racisme. 

Dit hoofdstuk bestrijkt de periode 1930-1950 en beoogt duidelijker 

in beeld te krijgen in hoeverre de oorlogsjaren de wetenschappelijke vertogen 

over ras veranderden. Studies over deze jaren en oorspronkelijke publicaties 

komen daarbij aan de orde. Zo ontstaat een context van waaruit we de bena

dering in schoolboeken kunnen begrijpen. 
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In dit hoofdstuk wil ik bovendien een antwoord vinden op de vraag 

hoe we de ruime raciale belangstelling in de schoolboeken in verband moeten 

brengen met de afkeurende houding van wetenschappers ten aanzien van de 

rassenpolitiek, voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit onder

zoek blijkt althans dat wetenschappers zich al in de jaren dertig distantieerden 

van politiek misbruik. Hun belangstelling voor rassen is echter juist ook in de 

jaren dertig bijzonder groot. Welke consequentie had die kritische houding 

voor hun vertogen over rassen? Zoals we nog zullen zien hangt de interpreta

tie hiervan af van het racisme-concept dat men hanteert: aan welke thema's 

meet men racisme af en maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen 

vertoog-effect en declaratie? 

Antwoorden op deze vragen probeer ik af te leiden uit onderzoeken 

over het wetenschappelijke klimaat uit deze periode. Daarnaast analyseer ik 

twee verzamelwerken: Het bevolkingsvraagstuk van de hoogleraren Sirks en 

Methorst uit 1948 en De rassen der menschheid: Wording, strijden toekomst, uit 

1938, samengesteld door S.R. Steinmetz, hoogleraar sociale geografie en 

grondlegger van de sociologie in Nederland. Het eerste boek kreeg ik bij 

toeval onder ogen, toen ik in een antiquariaat op zoek was naar oude aard-

rijkskundeboeken. Ik was direct getroffen door de tekeningen van schedels en 

de formules voor schedelmetingen. Voor mij was dit boek de aanleiding om 

mij te gaan verdiepen in een aantal studies over eugenetiek en racisme in 

Nederland uit de periode tussen 1930 en 1950: was deze benadering uitzon

dering of regel of getuigde mijn reactie slechts van een te starre visie op ras en 

resulteren niet alle vertogen over rassen per definitie in racistische vertogen? 

Om meer inzicht te krijgen in de periode voor 1940 koos ik voor de 

bundel wetenschappelijke artikelen, waarvan het leeuwendeel verzorgd is 

door Steinmetz. Als sociaal-geograaf genoot hij groot aanzien; auteurs van 

schoolboeken behoorden tot zijn studenten. In de analyse richt ik mij op 

standpunten en argumentaties ten aanzien van antisemitisme, inclusief de 

anti-joodse wetten en maatregelen, de vervolgingen en de holocaust. Ik zal 

ook aandacht besteden aan de algemene benadering van rassen en nagaan in 
<D <D <D 

hoeverre de toenmalige ontwikkelingen in nazi-Duitsland gevolgen hadden 

voor het ras-concept en voor vraagstukken over rassen in het algemeen: welke 

argumentaties of standpunten brengen wetenschappers naar voren die de 

gelijkwaardigheid van rassen uitdragen of juist ontkennen? 

Ik breng bovendien een aantal andere bekende werken naar voren, 

waaronder Het rassenvraagstuk in onze tijd van de hand van Waardenburg 

(1937), besproken door Harmsen e.a. (1988). Meer studies over rassen 

komen in deze periode uit; sommige zijn zelfs expliciet gekant tegen het groei

ende antisemitisme in Duitsland na 1933, zoals Het "wetenschappelijk"antise-



Hoofdstuk S Wetenschap lussen I 'J.W , il I 'Jttl 2$ 1 

mitisme van Polak (1933) of Antisemitisme en jodendom, onder redactie van 

Pos (1939). Deze stip ik zijdelings aan om te zien of zij de conclusies over de 

andere werken ondersteunen of tegenspreken. 

Ik behandel tevens twee publicaties van andere tijdgenoten: Wert-

heims Het rassenprobleem: De ondergang van een mythe (1949) en Bijlmers 

Naar de achterhoek der aarde'(1950), waarin hij verslag doet van zijn expeditie 

naar Nieuw-Guinea. Zijn preoccupatie met het uiterlijk en de afkomst van 

Papoea's is te opmerkelijk om te negeren: hij signaleert verwantschap met het 

zogenaamde semitische ras. 

Om een beeld te geven van het wetenschappelijke klimaat in de jaren 

dertig, bespreek ik in paragraaf 2 enkele onderzoeken naar de Nederlandse 

wetenschappelijke vertogen. Deze studies illustreren ook de interpretatiepro

blemen die ontstaan door een verschil in analysekader. Aan de orde komen de 

studies van Noordman (1989) over de geschiedenis van de Nederlandse euge-

netiek, van Harmsen e.a. (1988) over de relatie tussen wetenschap en politiek 

en van Biervliet e.a. (1978) over biologisme, racisme en eugenetiek onder 

antropologen, geografen en sociologen in de jaren dertig. Speciaal besteed ik 

aandacht aan visies onder wetenschappers op antisemitisme en aan de manier 

waarop joden in de ras-vertogen betrokken worden. Het Tijdschrift van het 

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap komt daarbij ook aan de 

orde. Paragraaf 3 bevat de analyse van de studies van Sirks en Methorst en van 

Steinmetz. 

8.2 Politiek en wetenschap 

De eugenetische beweging 

Wetenschappelijke discussies over rassen hebben altijd de aandacht van poli

tici gehad. Politici en wetenschappers voedden elkaar in hun houding ten 

aanzien van de autochtone bevolking in de koloniën en de "vreemdelingen" in 

Nederland. Politieke besluitvorming hierover kwam mede tot stand nadat 

wetenschappers waren geraadpleegd. 

Het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 

Genootschap ( TKNAG) was een geschikte spreekbuis zowel voor wetenschap

pers als geïnteresseerde leken. Hierin publiceerde ook S.R. Steinmetz, die 

bovendien bemoeienis had met Mensch en Maatschappij. Hij had als hoogle

raar sociale geografie veel invloed. Bovendien hield hij zich bezig met eugene

tische vraagstukken. Dat geldt ook voor de wetenschappers Sirks en 

Methorst, de auteurs van Het Bevolkingsvraagstuk. Hun betrokkenheid bij de 

eugenetische beweging deelden zij met andere vooraanstaande geografen, 
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biologen, medici, etnologen en antropologen. De eugenetische beweging was 

vanaf begin deze eeuw tot aan de jaren vijftig actiefin Nederland en genoot de 

belangstelling van politici, ongeacht hun politieke voorkeur. Zij voerden met 

wetenschappers debatten over standsverschillen en over de mogelijkheden om 

een groei van een klasse van armen of "asocialen" te voorkomen. Voorstellen 

voor sterilisaties van sociaal "zwakkeren" of andere eugenetische maatregelen, 

heeft de Nederlandse overheid echter nooit gehonoreerd (Harmsen e.a. 

1988:103). Maar de discussies en onderzoeken vonden plaats en de maatrege

len werden overwogen. 

De eugenetische beweging zelfwas volgens Noordman (1989) niet 

bijzonder populair, hoewel de probleemstellingen wel belangstelling hadden, 

vooral van artsen. Op dit punt lijken Harmsen e.a. (1988) een andere mening 

toegedaan. Volgens hen moet de invloed van de beweging in Nederland niet 

onderschat worden, ook al waren de eugenetici in het buitenland breder 

vertegenwoordigd: "De kern ervan bestond uit een vrij kleine, maar zeer 

actieve groep. Eugenetici wisten behoorlijk aan de weg te timmeren, o.a. 

binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs en het maatschappe

lijk werk" (Harmsen e.a. 1988:107). De vraag naar de precieze omvang en 

invloed van de eugenetische beweging moet misschien onbeantwoord blijven, 

belangrijk is dat de ideeën een groot draagvlak kenden en bijdroegen aan de 

vorming van een vertoog over rassen. Over de uitgangspunten bestond alge

mene consensus: lichamelijke en geestelijke eigenschappen waren erfelijk en 

klasse-afhankelijk. De vertogen verscherpten, gezien hun biologistische 

uitgangspunten, de interacties tussen ras en klasse. We zullen dan ook zien dat 

beweringen en argumentaties over erfelijkheid en aanleg naar ras en klasse, 

veel op elkaar leken. Beide thema's konden rekenen op een ruime belangstel

ling. Die interferenties tussen ras en klasse is volgens mij kenmerkend voor de 

oudere vertogen. Zo we al kunnen spreken van nieuwere vormen van racisme, 

dan zou die interactie een onderscheidend criterium kunnen zijn. Als thema 

bereikte overigens alleen "ras" het aardrijkskundeonderwijs. 

De eugenetische beweging overleeft de oorlog, maar na 1950 sterft zij 

een zachte dood. De ervaringen van de oorlog verklaren volgens Noordman 

zeker niet alleen de teloorgang. Het zou evengoed mogelijk zijn dat die al 

werd ingezet met de dood van Van Herwerden in 1934, toen een krachtige 

opvolger achterwege bleef. Misschien kwam het gewoon doordat de leden te 

oud waren of speelde frustratie mee omdat eugenetische maatregelen steeds 

weer onhaalbaar bleken (Noordman 1989:143-145). 

Waarschijnlijk kwam er op dat moment ook niet veel inspiratie vanuit 

het buitenland. Wetenschappers in de Verenigde Staten, die volgens Kühl 

(1994) wel degelijk nauwe banden onderhielden met Duitse eugenetici, 
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haastten zich al voor het uitbreken van de oorlog zich van hen te distantiëren. 

Net als hun Duitse collega's ontkenden zij achteraf in alle toonaarden elke 

politieke betrokkenheid en deden zij er alles aan om de discipline boven elke 

verdenking te verheffen. Bijna alle Duitse eugenetici (Günther niet) weten 

overigens na de oorlog hun positie te behouden. In West-Europa noch in de 

Verenigde Staten bestaat er dan nog veel interesse voor rassenkwesties en 

tracht men zichzelf niet meer als eugeneticus aan te duiden. Ook het woord 

"eugenetiek" wordt uit de titels van tijdschriften geschrapt. Deze omzichtig

heid duurt voort, totdat in de jaren zeventig en tachtig het wetenschappelijk 

racisme nieuw leven ingeblazen krijgt door wetenschappers als Arthur Jensen, 

Hans Eysenck en Roger Pearson. Deze laatste verdedigt met verve nog in 

1991 apert racistische opvattingen in zijn antropologische studie Race, Intel

ligence and Bias in Academe. Deze profeten van het nieuwe wetenschappelijke 

racisme, zoals Kühl de stroming aanduidt, verweren zich ten sterkste tegen 

beschuldigingen van racisme en nazisme. 

Vanaf de zeventiger jaren kunnen zij ook meer tegenwicht verwachten. 

Er is voor het eerst aandacht voor de Nazi-connecties van Amerikaanse weten

schappers, bijvoorbeeld door de studie van Allen Chase The Legacy ofMalt-

Ims: The Social Cost of Scientific Racism (1977). Toch hecht men er in het 

algemeen meer aan te veronderstellen dat de Duitse eugenetici de Ameri

kaanse beïnvloedden en niet andersom. Kühl laat zien dat die relatie van beide 

kanten werd gevoed. 

Het wetenschappelijke klimaat 

Biervliet e.a. (1978), Harmsen e.a. (1988) en Noordman (1989) bieden een 

beeld van de discussies die wetenschappers voerden, maar zij komen niet 

altijd tot dezelfde conclusies. Deels komt dit door een verschil in corpus, deels 

door een verschil in analysekader dat soms haaks staat op de theoretische 

uitgangspunten die ik hier hanteer. Dit verschil dringt zich op bij de studie 

van Biervliet e.a. Ik zal dat toelichten. 

In het onderzoek van Biervliet e.a. bestaat het corpus voornamelijk uit 

vier Nederlandse en vier buitenlandse tijdschriften, waaronder De Gids, 

Mensch en Maatschappij en het 'Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aard

rijkskundig Genootschap. Kernbegrip in hun analyse is biologisme, "het 

toeschrijven van bepaalde geestelijke eigenschappen, die typisch zijn voor een 

bepaalde sociale groep (of daarin naar verhouding méér voorkomen dan 

elders) aan het biologische" (Biervliet e.a. 1978:209). Allereerst stellen de 

onderzoekers vast in hoeverre het biologisme betrekking heeft op ras, sekse en 

stand. Daarna brengen ze in schema hoeveel artikelen in de tijdschriften 

biologistisch, dan wel racistisch of eugenistisch van inhoud zijn. Hier precies 
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wringt de schoen, omdat die scheiding volgens mij nauwelijks voor de artike

len of boekbesprekingen afzonderlijk is vast te stellen. De onderzoekers vullen 

wel aan dat racistische en eugenistische artikelen per definitie biologistisch 

zijn; biologistisch betekent daarom biologistisch-maar-niet-racistisch, c.q. 

eugenistisch. Deze kwalificatie krijgt een artikel ook als daarin aan het joodse 

ras positieve eigenschappen worden toegekend. Die benadering wordt zelfs 

"antiracistisch" genoemd. Dit betekent dat zij passages positief kunnen waar

deren die ik juist zou problematiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beoor

deling van een lezing van Steinmetz die in 1925 wordt besproken in Mensch 

en Maatschappij (244). Hierin zou volgens Biervliet e.a. geen duidelijk 

racisme te herkennen zijn. Hun verslag van de lezing toont m.i. een ander 

beeld. In zijn lezing wijst Steinmetz het ras-fanatisme van sommige antropo-

sociologen af Hij zegt echter wel dat de erfelijke aanleg van rassen niet gelijk 

is, hij vindt een verdediging van aangeboren gelijkheid sentimenteel en met 

het oog op de toekomst van de gekleurde rassen acht hij het van belang voor 

elk de erfelijke aanleg en het karakter vast te stellen (Biervliet e.a. 1978:213-

214). 

Gelet op mijn bezwaren is het moeilijk om de schematische weergave 

van de interpretaties van de tijdschriften op de juiste waarde te schatten. Zij 

onderscheiden variabelen (ook ras, sekse en stand) die ik eerder in samenhang 

zou analyseren. Door die samenhang te reconstrueren ontstaan vaak interes

sante perspectieven, zoals we hier meermalen hebben gezien en nog zullen 

zien. De observaties die gesteund worden door citaten, zijn uiteraard wel inte

ressant. Zo blijkt uit de bespreking van De Gidsàzx de redactie tussen 1931 en 

1934 in een eigen rubriek duidelijk stelling neemt tegen antisemitisme, 

jodenvervolging en nationaal-socialisme, maar daarna wordt het stil. Het 

onderwerp krijgt nog nauwelijks aandacht. Slechts een beperkt aantal artike

len, en dat geldt voor alle tijdschriften in deze periode, gaat verder exclusief 

over rassen. Maar de aantallen zeggen in dit verband niet zoveel. De uitspra

ken die de onderzoekers uit de artikelen distilleren, liegen er niet om. O m er 

enkele te noemen. Twijfel aan het bestaan van een "joods ras" lijkt niet zo alge

meen en aan het bestaan van joodse karaktertrekken twijfelt niemand. Dat die 

trekken voor rassen en volken vast te leggen zijn, is een wijd verbreid idee. 

Over de eigenschappen van "negers" laat men zich allerminst lovend uit en 

stellingnamen tegen rassenvermenging komen ook voor. 

De notities van Biervliet e.a. over het Tijdschrift van het Koninklijk 

Nederlands Aardrijkskundig Genootschap zijn vrij algemeen. In het tijdschrift 

zouden zowel racistische als antiracistische en biologistische stellingnamen 

voorkomen. Mijn eigen naspeuringen naar referenties aan de ontwikkelingen 

in nazi-Duitsland of antisemitisme in het algemeen leveren niet veel data op. 
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De sociale en etnologische onderwerpen vormen maar een gedeelte in het 

tijdschrift, dat altijd al veel aandacht besteedde aan de meer fysisch-geografi-

sche verschijnselen. In de rubriek "Genootschapszaken" wordt in 1941 in het 

verslag van de algemene ledenvergadering gemeld dat de voorzitter het besluit 

van het bestuur zal navolgen om "de werkzaamheden van het Genootschap na 

de gebeurtenissen van mei 1940 zooveel mogelijk in haar normalen omvang 

voort te zetten" (581). Deze houding lijkt ook kenmerkend voor de vooraf

gaande jaren: men ging door op de eenmaal ingeslagen weg. Ik trof geen arti

kelen aan waarin expliciet stelling wordt genomen tegen de gebeurtenissen in 

Duitsland of tegen de manier waarop rassentheorieën inzet werden van anti

semitische en racistische propaganda. Eigenlijk lijkt het erop dat men zich van 

die politieke ontwikkelingen wil distantiëren. Zonder enige terughoudend

heid wordt bijvoorbeeld in 1940 gemeld dat het Adolf-Hitler-Kanaal wordt 

geopend (307). En als Vink in 1941 een artikel publiceert over de mogelijk

heid van kolonisatie van blanken in Suriname, vermeldt hij zich niet bezig te 

iiouden met het "specifiek joodse aspect" van de kolonisatie, omdat hij zegt 

daarover geen mening te hebben. Hij wil alleen aangeven wat nuttig is in de 

overweging van kolonisatie van blanken in het algemeen (675). Toch geeft hij 

onbecommentarieerd het standpunt weer van hen die menen dat dit vraag

stuk er voor joden beter voorstaat dan voor "andere" blanken (678). 

Evenals in de jaren twintig besteedt het tijdschrift ook in de jaren 

dertig aandacht aan binnen- en buitenlandse publicaties over rassen. Belang

telling voor het verrichten van schedelmetingen en bloedonderzoek is er nog 

steeds. Via reisverslagen maken de lezers bovendien kennis met de interetni

sche verhoudingen in onder meer Zuid-Afrika en Suriname. Een veroorde

ling van het blanke machtsoverwicht valt bijna niet te traceren. In een 

reisverslag naar Zuid-Afrika betoont de auteur zich zelfs openlijk meer voor

dan tegenstander van de segregatie.2 

De benadering van het "Pygmeeënvraagstuk" vind ik veelzeggend voor 

de wijze waarop geografen hun studies naar rassen voortzetten. Dit onder

werp krijgt zeer veel aandacht, vooral door de expeditie in de jaren dertig naar 

Nieuw-Guinea. Enkele leden van het genootschap zullen aldaar onderzoek 

doen naar het land en de bevolkingsgroepen. Bijlmer, fysisch antropoloog, die 

al eerder ervaring heeft opgedaan in Nieuw-Guinea, vergezelt hen om antro

pologische metingen te verrichten. Hij zal bloedgroepen vaststellen, vingeraf

drukken maken en schedels meten. Zijn verslag bespreek ik aan het einde van 

dit hoofdstuk. 

Het onderzoek naar de Papoea's wordt van bijzonder volkenkundig 

Gelang geacht. Zij gelden als de zuivere vertegenwoordigers van het stenen 

tijdperk. Kennismaking met hen zal licht werpen op de geschiedenis van de 

mensheid: 



286 tn de ban van bet ras 

Daar. in het hooggebergte van Nieuw-Guinea, komt de volkenkundige nog in aanraking 

mer den hedendaagschen neolirischen mensch. Waar ter wereld toch vindt men over zoo n 

groore uitgestrektheid een zoo talrijke bevolking, die nog volslagen in het hedendaagsche 

steentiidperlc leeft? [...] Welk een schat van gegevens zijn daar niet te vinden ter opheldering 

van menig duister punt in de praehistorie der menschheid? (1939:315) 

Bijna geen duidelijker illustratie is denkbaar van Fabians stelling over de rol 

van tijd in de verbeelding van de ander, zoals door hem uiteengezet in Time 

and the Other, de "ander" behoort tot een andere, eerdere, tijd of is tijdloos 

(1983). De retorische vragen in het citaat laten geen twijfel bestaan over het 

nut van een bezoek aan de Papoea's. Er is bovendien haast bij, omdat, zo stelt 

de auteur, door vreemde invloed snel een overgang te verwachten valt naar het 

ijzeren tijdperk. In het volkenkundig onderzoek naar de Papoea's staat dan 

ook niet zozeer de ontmoeting met "anderen", met mensen, centraal, maar de 

kennismaking met "het stenen tijdperk", met de geschiedenis van het "zelf". 

Papoea's bestaan slechts als icoon van dit tijdperk. Het vooruitzicht daarmee 

in aanraking te komen, leidt tot groot enthousiasme en opwinding onder de 

onderzoekers: 

De internationale wetenschap ziet ongetwijfeld reikhalzend naar de resultaten van dit onder

zoek bij een der allerprimitiefste volkjes uit! [...] En natuurlijk ontbreekt het filmtoestel niet 

om den primitieven mensch iir zijn doen en laten vast te leggen en later om ons, thuisblijvers, 

hetsteenen tijdperk in actie voor oogen te tooveren. (1939:317) 

Opvallend is de nadruk op primitiviteit, in die tijd een veel gebruikte term, 

waarvan de pejoratieve connotatie onopgemerkt bleef. Toch onderstreept in 

het citaat het gebruik van "volkjes" die betekenis wel. Commentaar op de 

term ben ik niet tegengekomen. Primitief wordt eerder gezien als een vooruit

gang, in vergelijking met "wild". De betekenis van de fotografie in dit verband 

roept overigens precies het bezwaar op dat ik in het vorige hoofdstuk naar 

voren bracht: de ander bestaat alleen binnen het blikveld van de kijker, van 

het onderzoekende subject. Die legt de ander vast naar eigen believen, terwijl 

hij of zij de foto een eigen leven laat leiden. 

De vooronderstellingen van deze onderzoeken stonden dus niet ter 

discussie. In ons oordeel hierover moeten we er echter rekening mee houden 

dat dergelijke bevolkingsonderzoeken niet alleen de vertegenwoordigers van 

"primitieve" rassen betreffen. Men lijkt gefascineerd, soms zelfs geobsedeerd, 

om raciale herkomsten van welke bevolkingsgroep dan ook te achterhalen. 

Ook onder Nederlanders worden metingen verricht. Eerder vermeldde ik de 

schedelmetingen uitgevoerd door Sasse eind vorige eeuw onder gestorven 
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inwoners van Noord- en Zuid-Holland (zie hoofdstuk 2). Uit andere bron

nen blijkt dat in de jaren dertig ook de nieuwe bewoners van de pas gereedge

komen Wieringermeerpolder uitgebreid genetisch onderzocht worden, zowel 

naar lichamelijke als sociale vermogens. Onder meer verzamelt men gegevens 

over erfelijkheid, "volkskarakter", voeding, ziekten, afwijkingen, begaafdhe-

den, onderwijs, fonetische kenmerken, schedel- en verhemehe-afmetingen. 

Methorst is hiervoor aangesteld als hoofd van de statistiekcommissie, bijge

staan door onder anderen Bijlmer en Sirks. Uiteindelijk verloopt het onder

zoek niet volgens opzet en blijft het bij inventariseren. De screening had 

evenwel reeds plaatsgevonden, de selectie was gemaakt. (Noordman 

1989:119-123; Harmsen e.a. 1988:111-112) 

Het politieke klimaat 

Daarnaast waren er andere wetenschappelijke bronnen die invloed hadden op 

politiek en beleid ten aanzien van "anderen" in binnen- en buitenland. Want 

dat in Nederland geen eugenetische maatregelen werden getroffen, zoals in 

Duitsland en Amerika, wil niet zeggen dat Nederland en de overzeese gebieds

delen gevrijwaard waren van rassenpolitiek en racistische sentimenten. Voor 

inwoners van de Nederlandse koloniën was racisme werkelijkheid. Het 

maakte deel uit van de koloniale politiek. In Indonesië bijvoorbeeld golden 

niet alleen Nederlandse en Europese waarden en normen, het land vormde 

ook een naar uiterlijk en afkomst gelaagde samenleving en eugenetische 

discussiepunten, zoals rassenvermenging, hadden hun weerslag op de migra

tie- en huwelijkspolitiek (Cottaar & Willems 1984; Stoler 1991; Breman 

1991; Wertheim 1991). 

In Nederland zelf trof de overheid maatregelen tegen "vreemdelingen" 

als zigeuners en Chinezen. Zij had in het algemeen niet veel sympathie voor 

rondtrekkende mensen. Zigeuners werden van oudsher ook in Nederland 

vervolgd. Daardoor woonden er zelfs een lange periode geen zigeuners meer 

in Nederland. Lucassen (1990) laat zien dat ondanks dit intermezzo in de 

achttiende en negentiende eeuw oude stereotypen via literatuur, toneel en 

reisbeschrijvingen moeiteloos bewaard bleven en opnieuw tot leven gewekt 

konden worden tegen het einde van de negentiende eeuw, als zigeuners zich 

weer tijdelijk in Nederland vestigen. Met name na 1928 ligt de nadruk in de 

beeldvorming heel duidelijk op criminalisering. In de oorlog volgden ambte

naren van diverse gemeenten bereidwillig het bevel op om zigeuners te regis

treren en geteed te maken voor vervoer naar Westerbork. Het verzoek werd 

zelfs iets te enthousiast opgevat: een deel van de mensen moesten uiteindelijk 

worden teruggestuurd omdat zij "gewone" woonwagenbewoners waren of 

omdat zij wel degelijk ovet een Nederlands paspoort beschikten. 
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Daarnaast kende, of misschien creëerde, de Nederlandse regering in de 

twintigste eeuw haar "Chinezenvraagstuk". Uiterst negatief lieten overheid en 

media zich uit over de aanwezigheid van Chinese zeelieden in Rotterdam en 

Amsterdam. Zij kregen bijval van wetenschappers, onder meer van de socio-

graaf Van Heek, die de anti-Chinese maatregelen ondersteunde (Zeven 

1987:85). Chinezen hadden geen recht op overheidssteun bij werkloosheid. 

Onder aanvoering van het argument dat hun aanwezigheid de gemeenschap 

voor grote financiële problemen en ordeproblemen stelde, werd in de jaren 

dertig het plan opgevat hen te deporteren. Inmiddels waren veel Chinezen al 

uitgeweken naar de provincies om als verkopers van pindakoeken in hun 

onderhoud te voorzien. Toch lukte het na 1936 nog om Chinezen "huis

waarts" te verschepen. Voor zowel Chinezen als zigeuners bestond een 

centraal bureau dat belast was met de registratie van persoonlijke gegevens, 

foto's en vingerafdrukken, ter voorbereiding op internering en deportatie 

(Wubben 1986; Zeven 1987). 

In de jaren dertig dwongen de anti-joodse maatregelen direct tot een 

standpuntbepaling. Ervaringen van antisemitisme waren toen niet nieuw. In 

Nederland, en uiteraard ook in andere landen, werden joden al veel langer 

met antisemitisme geconfronteerd. In de jaren dertig was de spanning groter 

en bestond er een scherper antisemitisme dan voorheen (Hondius 1990; 

Leydesdorff 1987). In 1935 worden op het congres van de Nazipartij in 

Neurenberg de eerste wetten tegen joden uitgevaardigd, de Neurenberger 

wetten. Vanaf dat moment waren huwelijken tussen joden en niet-joden 

verboden. Dit is nog maar een van de verordeningen waardoor het voor joden 

bijna onmogelijk werd nog langer in Duitsland en Oostenrijk te blijven. De 

Kristallnacht in 1938 leidde tot verontwaardiging in de pers en in publicaties, 

maar ten aanzien van joodse vluchtelingen werd in Nederland een zeer restric

tief toelatingsbeleid gevoerd (De Jong 1990:65). 

De reactie van wetenschappers 

Hoe reageerden de wetenschappers? Keerden zij zich tegen antisemitisme? 

Hoe definieerden zij de etnische en sociale verhoudingen in binnen- en 

buitenland? Zoals gezegd werden biologistische verklaringen voor maat

schappelijke problemen algemeen onderschreven. Men ging ervan uit dat 

eigenschappen van ieder individu werden gedicteerd door naar ras en klasse 

bepaalde eigenschappen. De meeste eugenetici verklaarden dat niet gespro

ken kon worden in termen van inferieure en superieure rassen (Harmsen e.a. 

1988:108). Ook veroordeelden zij anti-joodse maatregelen. Aan de andere 

kant bestond bij hen geen twijfel aan het bestaan van een "jodenvraagstuk" en 

kwamen zij niet openlijk in verzet. Duits antisemitisme werd op internatio-
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nale congressen zelfs nauwelijks bekritiseerd en daar aanwezige nazi's onder

vonden geen hinder. 

Deze houding was volgens Harmsen e.a. niet anders dan die van de 

meeste officiële instanties in Nederland. Waarschuwingen tegen politiek 

misbruik van wetenschappelijke theorieën kregen weinig gehoor en het lijkt 

er veel op dat de relatie tussen politiek en wetenschap nauwelijks gelegd werd. 

Wetenschappers voelden zich althans niet verantwoordelijk voor de wijze 

waarop theorieën inzet werden van politieke maatregelen. Nog in 1936, dus 

drie jaar na de afkondiging van de Neurenberger wetten, legden professor 

Methorst, directeur van het Bureau voor Statistiek, en Lentz, inspecteur van 

de bevolkingsregisters, zich erop toe het bevolkingsregister zo te wijzigen dat 

zowel eugenetici als bestrijders van criminaliteit daar baat bij hadden. 

Methorst pleitte voor een biologische registratie naar voorbeeld van de 

Noorse eugeneticus Mjöen die een "rasseninstinct" onder de bevolking wilde 

aankweken om rassenkruisingen te voorkomen. Door kruisingen zouden 

namelijk maatschappelijk ongewenste verschijnselen als ziekte en criminali

teit optreden. Methorst en Lentz ontvangen in 1 937 de complimenten van de 

toenmalige president van het Beierse bureau voor statistiek, Dr. F. Zahn: de 

Nederlandse bevolkingsregistratie is perfect en bruikbaar in verband met de 

noodzakelijke "rassenhygienische" sanering in de toekomst. (Harmsen e.a. 

1988:111) 

Bij onderzoek naar de Nederlandse bevolking werd de joodse bevol

king als bij traditie uitgesloten. Dit was al zo in het bevolkingsonderzoek uit 

1908 van Bolk, professor in de ontleedkunde in Amsterdam en rector magni

ficus aan de universiteit, die als rassentheoreticus steeds aanzien had genoten. 

Hij stelde op grond van schedelvorm, kleur van haren en ogen, een rassenin-

deling samen van de Nederlandse bevolking. Joden hoorden daar niet bij. 

(Harmsen e.a. 1988:107-108) 

Volgens Noordman (1989) hadden anti-joodse maatregelen wel 

invloed op de beoefenaars van de eugenetiek. Hij constateert "een zekere 

schuchterheid" als het "rassenprobleem" ter sprake kwam, wat niet het geval 

zou zijn geweest in het begin van deze eeuw. Hij verwijst daarbij naar Van 

Herwerden, de spil van de eugenetische beweging in Nederland, die al in 

1926 het woord "rashygiëne" vanwege de politieke bijklank niet meer zou 

gebruiken (129). Ook zou het ideaal van raszuiverheid in Nederland geen 

steun vinden. De wijze echter waarop Noordman de idealen van raszuiver

heid verbindt met uitspraken over ras-superioriteit is problematisch: 

Dat veel eugenetici dachten in termen van ras-superioriteit (met name de superioriteit van 

het blanke ras) is goed mogelijk. Toch waren uitlatingen in die richting spaarzaam. Raszui-
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verheid sprak de Nederlandse eugenetici als ideaal al helemaal niet aan. Waarschuwingen 

tegen de gevaren van raskruising, zoals Hagedoorn die liet horen, impliceerden in het geheel 

geen ideaal van raszuiverheid. Dat tras en volk synoniem zouden kunnen zijn, daaraan hecht

ten maar weinigen geloof. Een volk was na zoveel eeuwen een onontwarbare mengeling van 

rassen en had daar soms zijn kwaliteit aan te danken, zo had K.H. Bouman al proberen aan 

te tonen. [...] De mythe van de raszuiverheid werd in Nederland over een breed front aange

vallen, zelfs in de nationaal-socialistische pers. (Noordman 1989:129) 

Deze passage lees ik als een beschrijving van de houding van eugenetici ten 

aanzien van antisemitisme of racisme. Uitspraken over ras-superioriteit en 

meer nog over raszuiverheid lijkt Noordman hier te beschouwen als indicato

ren van een racistisch vertoog, hoewel hij zich niet van deze term bedient. 

Zijn bevindingen moeten in ieder geval illustreren dat de houding van veel 

Nederlandse wetenschappers minder kwalijk was. Noordman wekt hier ten 

onrechte de indruk dat een afwijzing van het ideaal van raszuiverheid een 

"tegen-vertoog" vormt. Evenmin is het terecht een uitlating in termen van 

ras-superioriteit te zien als de enige, minimale premisse van een racistisch 

vertoog. Wat de wetenschappelijke verhandelingen interessant maakt, en 

Harmsen e.a. wijzen daar ook op, is dat de meeste eugenetici wel met nadruk 

termen als inferioriteit en superioriteit afwijzen. Die afwijzingen zal ik hier 

combineren met andere uitlatingen en met de implicaties daarvan. 

De bevindingen van Noordman komen onder druk te staan als ik ze 

relateer aan de inhoud van de twee wetenschappelijke werken die ik hieronder 

aan de orde stel. Mogelijk berusten de verschillen in waarneming op een 

verschil in invalshoek bij de beschouwing van teksten in relatie tot racisme. 

Van schuchterheid ten aanzien van het "rassenprobleem" is in Het bevolkings

vraagstuk van Sirks en Methorst (1948) geen sprake. Zij waarschuwen wel 

veelvuldig voor misbruik van theoretische inzichten. Schuchterheid is even

min aanwezig in het werk van Steinmetz en andere wetenschappers die hun 

bijdrage leverden aan De rassen der menschheid(1938). 

De bespreking van enkele aspecten uit deze twee werken zal de stelling 

nuanceren dat eugenetici of wetenschappers in het algemeen zelden uitspra

ken deden in termen van superieure of inferieure rassen. Die uitspraken of 

waarschuwingen tegen gebruik van deze termen leiden in deze twee werken 

naar het zich laat aanzien niet tot een opzienbarende verandering van het 

paradigma. Eerder nog wijst de inhoud van deze werken naar een retorische 

strategie, naar een verklaring van goede gezindheid aan de lezers. Verder zal 

uit de bespreking duidelijk worden dat een standpunt over raszuiverheid of 

rassenvermenging niet de noodzakelijke pijlers van een racistisch vertoog 

vormen. Evenmin is daarin de term ras onontbeerlijk: joden worden niet 
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direct als een ras voorgesteld. Toch zijn teksten over joden te beschouwen als 

reproducties van een raciaal vertoog. De bespreking hierna onderstreept 

bovendien nog eens hoe moeilijk biologistische standpunten te isoleren zijn 

van racisme, of ze nu betrekking hebben op cultuur of op ras. 

8.3 De rassen der menschheid en Het bevolkingsvraagstuk 

Tussen De rassen der menschheid (1938) en Het bevolkingsvraagstuk (1948) ligt 

een periode van tien jaar, waarin de Tweede Wereldoorlog zich afspeelde. In 

beide boeken wordt met grote regelmaat kritisch ingegaan op rasverheerlij-

kine, rassenwaan of antisemitisme. Hoewel de auteurs verschillende thema's 

behandelen en de boeken in opzet van elkaar verschillen, zijn er overeenkom

sten aan te wijzen in de manier waarop zij hun commentaar op actuele 

ontwikkelingen verwerken. Op die passages zal ik mij richten. Het gaat erom 

te inventariseren hoe de schrijvers racisme en antisemitisme opnemen in hun 

betogen: welke gevolgen hadden de recente ontwikkelingen, de manifestaties 

van antisemitisme, de moorden op joden, voor de theorievorming over rassen 

en welke plaats kennen zij daarin aan joden toer Ik besteed aandacht aan de 

terminologie: zijn er termen die zij in het licht van het recente misbruik niet 

meer gebruiken? Vooral ga ik na of er een bepaald patroon te ontdekken is in 

de standpunten en argumentaties die zij naar voren brengen. 

De oorlogsjaren, inclusief de jaren van voorbereiding, kunnen dus een 

sleutelpositie krijgen in het raciaal vertoog, zoals dat eerder gold voor respec

tievelijk slavenhandel en slavernij, en de rassenhaat in de Verenigde Staten en 

Zuid-Afrika. Referenties aan deze en andere situaties waarin racisme een 

belangrijke rol speelde, blijven evenwel relevant. Ik bespreek beide boeken 

afzonderlijk, aan de hand van deze punten. 

De rassen der menschheid 

De rassen der menschheid (1938) concentreert zich op de vraagstukken rond 

rassen in het algemeen. De inleiding van professor Barge biedt een totaal

overzicht, met afbeeldingen van de diverse rassen. Daarnaast zijn bijdragen 

opgenomen van doctor Hagedoorn over erfelijkheid en rasvorming, van 

professor S.R. Steinmetz over sociologische rasproblemen en van doctor R. 

Steinmetz, die rasverheerlijking en antisemitisme in Duitsland aan de kaak 

stelt.' Niet alleen hij, maar ook de andere drie auteurs verwerpen misbruik 

van rassentheorieën. Toch nodigen ook hun bijdragen uit tot een kritische 

analyse. Zij doen discutabele uitspraken, maar die achten zij niet in tegen-
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spraak met hun visie op de Duitse rassenpolitiek. Hun kanttekeningen, hun 

beweringen en argumenten zijn interessant omdat hun herhaald voorkomen 

suggereert dat ze deel uitmaken van geaccepteerde vertogen. Enkele van die 

kenmerken, een positieve kijk op kolonialisme, de formulering van geestelijke 

raciale eigenschappen, de positie van joden in de rassentheorieën, de interac

tie tussen cultuur en ras, laat ik hieronder zien aan de hand van passages uit de 

hoofdstukken van respectievelijk S.R. Steinmetz, Barge en Hagedoorn. Kern

vraag blijft ook hier of en hoe verbeeldingen van blanken als vertegenwoordi

gers van een superieur ras worden doorbroken. 

De explosieve groei van antisemitisme dwingt onmiddellijk tot een 

standpuntbepaling van de wetenschappers. Een vraag die we daarbij kunnen 

stellen is ook in hoeverre deze ontwikkeling erkend wordt voor Nederland en 

of misbruik van rassentheorieën ook betrokken wordt op kolonialisme, 

slavernij en slavenhandel, situaties die misschien al wat langer op een strenge 

veroordeling wachtten, maar op dat moment minder op de voorgrond dron

gen. Net als antisemitisme nodigen ze uit tot een stellingname tegen racisti

sche rechtvaardigingen. Steinmetz maakt hiermee een begin in het 

voorwoord. Heel voorzichtig en heel vluchtig neemt hij daarin afstand van 

een superieure houding, die we als eurocentrisch zouden kunnen omschrij

ven. Hij signaleert althans een gunstige verandering. Impliciet erkent hij dat 

"wij" een kwalijke houding aangenomen hebben tegenover andere delen van 

de mensheid: "Wij zijn ruimer en bescheidener geworden." Toch spreekt hij 

al op de eerste pagina van de lage beschaving van de "negers" en de Aborigi

nals en neemt hij ten aanzien van kolonialisme een weinig bescheiden stand

punt in. (Deze passage volgt direct op de mededeling dat "wij" bescheidener 

zijn geworden.): 

O m een betere markt voor onze industrieele producten te verkrijgen en tevens de ons ontbte-

kende grondstoffen en levensmiddelen, hebben wij de bevolking der tropische landen in 

zeker opzicht opgevoed; wij hebben de slavernij en het slavenhalen in hoofdzaak afgeschaft, 

soms slechts in naam, maat ook dat is een begin; wij hebben haat nieuwe behoeften gegeven. 

Op allerlei manieten leert zij zich aanpassen aan den Europeeschen handel en aan onze land

bouwmethoden. (VIII) 

Kern van deze passage vormt de paternalistische stelling: wij hebben de bevol

king der tropische landen in zekere zin opgevoed. De noodzaak daartoe wordt 

eerst uitgelegd (industriële grondstoffen en levensmiddelen). De puntkomma 

zouden we als een zwakke argumentatieve indicator kunnen opvatten, waarna 

wordt uitgelegd hoe de opvoeding moet worden begrepen. Conform de bete

kenis van opvoeding, is de relatie russen "wij" en "zij" die van begunstiger en 
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ontvanger. De syntactische opbouw ondersteunt deze betekenis. Het onder

werp is tevens subject van de handeling en staat vooraan in de proposities, en 

er is expliciet of impliciet een begunstigde betrokken binnen het predikaat, de 

bevolking. Bovendien lijkt het erop dat "onze" daden vruchten hebben afge

worpen, immers, volgens de laatste zin heeft de bevolking haar positie geac

cepteerd: ze leert. Haar rol bestaat eruit zich aan te passen aan "ons" ofwel aan 

"Europa". Bovenstaand fragment valt moeilijk te interpreteren als een princi

piële kritiek op kolonialisme. De verhouding tussen kolonisator en gekoloni

seerde staat niet ter discussie. 

Ook op een andere manier kan "de ander" als ondergeschikt object 

naar voren treden. Mensen in de gekoloniseerde gebieden zijn niet alleen 

object van zending of opvoeding, ten bate van economische belangen, ze zijn 

ook object van studie en als zodanig van wetenschappelijk belang. Dat nu lijkt 

de pijn van verdwijning te verzachten: 

De Indianen van Noord- en Zuid-Amerika, de Eskimo's en de Aziatische Boreaal-volken, de 

Australiërs en de Oceaniërs (Melanesiërs, Micronësiers en Polynesiërs) behoorden langza

merhand alle tot her koloniaal - of tor her grondgebied van beschaafde volken, eir werden 

daardoor beter of voor het eerst aan ons bekend. De gevolgen van die aanraking zullen wij 

later bespreken. Het is een geluk, dar zij, vóórdat zij ondergaan of wel hun oorspronkelijke 

trekken verliezen, d.i. kultureel ondergaan, in onzen blik op her menschdom en zijn primiti

viteit geleefd hebben. Een onherroepelijk verlies is daardoor tenminste voor zoverre verme

den. (IX-X) [letterlijk geciteerd] 

Beschaafd en koloniaal aan de ene kant, primitiefen gekoloniseerd aan de 

andere kant. De benadering van de volkeren die hun ondergang tegemoet 

gaan, is tekenend voor de manier waarop tot nu toe over de als primitief geaf

ficheerde volkeren werd geschreven. Die benadering wordt bijna letterlijk 

verwoord: "[zij hebben geleefd] in onze blik op het menschdom en zijn primi

tiviteit". Het gaat er vervolgens dus om vast te leggen hoe de geschiedenis van 

"ons" eruit heeft gezien. "Zij" behoren niet meer tot de tegenwoordige tijd. 

Deze tijdsmanipulaties ondersteunen de differentiaties tussen volkeren: zij 

vertegenwoordigen diverse tijdperken. Een vrijwel identieke argumentatie 

troffen we eerder aan in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aard

rijkskundig Genootschap, toen het belang van de reis naar Nieuw-Guinea aan 

de orde kwam. Het geluk waarvan gesproken wordt, hebben niet de inwoners 

van Nieuw-Guinea, maar "wij" aan de zijde. Op de achtergrond spreekt mee 

het vertoog waarin het recht van de sterkste zal zegevieren, terwijl anderen ten 

ondergaan. Als concept bestaat culturele uitwisseling niet. De primitief staat 

voor de ander en is vertegenwoordiger van een verleden dat "wij" ver achter 
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ons hebben gelaten, maar waarover nog veel vragen bestaan. Zij nu maken de 

geschiedenis van "de" mensheid tastbaar en hebben alleen in die zin beteke

nis. Zij bestaan slechts als object van beschouwing en voor zover zij in deze 

voorstelling van de historie een plaats krijgen toebedeeld. Een eigen geschie

denis wordt zo in een enkele zin genegeerd. Het object van beschouwing is 

overigens niet altijd een ras; afwisselend wordt ras dan wel volk gebruikt. 

Steinmetz degradeert "anderen" door ze terug te plaatsen in de tijd en 

door hun slechts betekenis te geven als studieobject of als middel tot econo

mische groei. In het verlengde daarvan kent hij diverse volkeren ook verschil 

in geestelijke kwaliteit toe, hoewel hij zich niet van deze termen bedient. De 

mentale vermogens zijn naar volk voorbeschikt. Als bij traditie wordt Hellas 

binnengehaald als een "eigen" cultuurgoed, als hoogtepunt in de wereldbe

schaving (vergelijk het citaat uit Bos 1876, hoofdstuk 3). De rijke Chinese 

geschiedenis ten spijt blijkt met het citaat van Herder de lauwerkrans uitslui

tend aan Europeanen voorbehouden: 

HERDER had zeer waarschijnlijk gelijk, toen hij zeide, dat, wanneer Hellas bevolkt ware 

door Chineezen, het niet ons Hellas geweest zou zijn, de Helleensche beschaving niet 

gebloeid zoti hebben en de Europeesche kultuurkring een geheel ander beeld zou aangebo

den hebben. (XI)5 

Overzien we slechts deze enkele fragmenten dan wordt duidelijk dat al in het 

voorwoord de contouren van een racistisch vertoog zich aftekenen. Dat 

vertoog is gebaseerd op de exclusief eurocentrische benadering van de "eigen" 

geschiedenis. "Wij" komen uit de geschiedenis naar voren als de dragers van 

een superieur en onweersproken verleden: de Griekse voor-christelijke 

beschaving wordt toegeëigend en "wij" worden geïdentificeerd als 

"beschaafde volken". Die kwaliteit treedt - zij het niet expliciet - op als legiti

matie van kolonialisme. "Anderen" treden alleen naar voren als passieve objec

ten, als mensen die nog opgevoed moeten worden en voorlopig exemplaren 

zijn van een ver verleden. Zij zijn object in stilstand. Ze staan buiten tijd en 

geschiedenis, beschikbaar aan "ons". 

In het hierop volgende inleidende hoofdstuk geeft Barge een gedetailleerd 

overzicht van alle rassen die te onderscheiden zijn, met een honderdtal foto's 

ter illustratie. Hij ontleent daarbij veel aan de indeling van Von Eickstedt uit 

1933. Dit hoofdstuk moet gelezen worden als basisinformatie en biedt een 

indruk van wat op dat moment algemeen wetenschappelijk aanvaard werd. 

Steinmetz was in ieder geval tevreden over de auteur: hij verwees naar Barge 

toen hij in het voorwoord stelde dat het gewenst was om in deze tijd juist 
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"mannen van het vak" aan het woord te laten. Deze karakterisering kunnen 

we opvatten als een kritische verwijzing naar de toenmalige situatie, waarin 

niet langer alleen "vakmannen" zich met de rassenvraagstukken bezighielden. 

Barge legt zich als antropoloog uitsluitend toe op een beschrijving van 

te onderscheiden lichaamskenmerken. Vorm van het hoofd, lengte, pigmen-

tatie en haarvorm vormen de basis. Uitvoerig geeft hij uitleg aan de formule 

voor schedelmeting en gelaatsindex (7-10). Net als Sirks voert hij Blumen

bach op, maar met zijn verwijzing naar Linnaeus gaat hij nog verder in de tijd 

terug. Diens indeling geeft hij weer, evenals de toevoeging bij het vierde ras, 

de homo africanus: "Hij is sluw, lui, onverschillig, zalft zich met vet en wordt 

door willekeur geregeerd" (17). Barge weerspreekt de indeling niet, evenmin 

de karakterisering van de rassen en nog voordat hij tot de beschrijving van 

rassen overgaat, heeft hij het inferieure ras al vastgelegd. In zijn keuze stemt 

hij overeen met Sirks en Steinmetz. Ook bij hen is inferioriteit het predikaat 

van "negers" terwijl ze functioneren als tegenpool van het zogenaamde blanke 

ras. In talloze passages brengt Barge een hiërarchisch onderscheid aan tussen 

rassen. Dit ontstaat vooral door de oppositie die hij creëert tussen het uiterlijk 

van het "zwarte ras" en het "blanke ras". In de beschrijving van het zwarte ras 

duiken bijvoorbeeld kenmerken op van prehistorische mensen en van dieren, 

i.e. apen, en als hij in de samenvatting de geschiedenis van de mensheid 

reconstrueert, is geen spoor van twijfel te bekennen in zijn aanname van supe

rieure en inferieure mensgroepen. Basis voor verschil in waardering is het 

lichaam zelf, een thema dat we kennen van Blumenbach (zie hoofdstuk 2). In 

de beschouwing van Barge treden daarbij sterk sociaal-darwinistische motie

ven en argumenten naar voren. De benadering van beide thema's, schoonheid 

en ontwikkeling, zal ik toelichten. 

Zowel schoonheid als ontwikkeling zijn af te lezen aan het lichaam en 

markeren de status van een volk en ras. Waardering valt vooral vertegenwoor

digers van het blanke ras ten deel. Georgië kent bijvoorbeeld "schoone vrou

wen", "waarbij de blanke huidkleur der noordsche rassen met de fijne zachte 

en melancholieke trekken van het oriëntalide ras op zeer gelukkige wijze is 

verbonden" (36). Het "indide ras" geldt als zeer harmonieus, "zoowel in 

gelaatstrekken als in den algemeenen lichaamsvorm, een kenmerk, dat zich 

zelfs tot in de onderste lagen der bevolking weet te handhaven" (36). De laat

ste zin maakt duidelijk hoezeer ook de beschrijving van rassen met stands

besef gepaard gaat: de bovenlaag is graadmeter. 

Het uiterlijk van het "Europide hoofdras" staat in contrast met dat van 

het tweede ras, het "zwarte hoofdras" waarvoor in het algemeen zou gelden 

dat het gelaat "een aantal primitieve kenmerken [vertoont] die bij de overige 

menschen, althans in dezen graad en combinatie, niet voorkomen" (44). De 
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Australiërs stelt Barge te boek als de meest primitieve mensen. "Wild" en 

"aapachtig" zijn hun kenmerken, die hij overigens wel tussen aanhalingste

kens zet, maar expliciet nuanceert hij ze niet. De beschrijving rechtvaatdigt 

juist die kenmerken. Hij spreekt van overvloedige beharing, van de primitieve 

en wilde aanblik van het gelaat en van een grijpvoet (61-62). Lichamen indi

ceren zo facetten van ontwikkeling, de verschillende stadia van de evolutie. 

Dat een raciaal vertoog ook een geografische component kan krijgen, 

wordt duidelijk in zijn beschouwing over oorspronkelijke gebieden en de 

periferie en daarmee neemt Barge elke kritiek op kolonialisme of expansie de 

wind uit de zeilen. Hij bestrijdt de opvatting van Haeckel en Darwin dat het 

oerwoud als oorspronkelijk gebied moet worden aangewezen. Volgens Barge -

en hij spreekt hier niet zozeer namens zichzelf- is het oerwoud eerder een 

plaats van stilstand. Op gezag van de Duitse antropoloog Von Eickstedt stelt 

hij dat Australië en Zuid-Amerika gezien moeten worden als randgebieden 

waar "primitieve, voor verdere ontwikkeling en dilferentieering weinig 

vatbare rassen door de meer begaafde en voor hooger specialiseering gevoelige 

elementen verdrongen zijn" (1938:117). Deze stelling verwoordt hij vervol

gens diverse malen. Progressie en stilstand plaatst hij tegenover elkaar: 

[Wij hebben er reeds op gewezen] hoe in de progressieve ontwikkeling der menschheid - en 

niet van de menschheid alleen - de hooger gespecialiseerden met meer aanpassingscapaciteit, 

groorer energie en bewegingsdrang, de meer primitieve, voor actieve aanpassing minder 

geschikten, van het differentieeringscentrum uit voor zich uitdrijven. ( 1 938:126-7) 

Het gevolg is dat de laatsten langzaam uitsterven of door "progressieven" 

worden vernietigd. Met de tussenzin "en niet van de menschheid alleen" 

spoort Barge de lezers aan een vergelijking te maken met de verhoudingen in 

de dierenwereld. Hijzelf wijst met grote regelmaat op de analogie tussen mens 

en dier en ook zijn lexicale keuze voor "voor zich uitdrijven" weeft het vertoog 

over dieren in. De vergelijking met dieren, een vergelijkingsargumentatie, 

verschaft hem een stevige basis voor zijn stelling en zo wordt hier een sociaal-

darwinistisch vertoog over de teloorgang van de zwakkeren gerepeteerd. De 

confrontaties tussen "hoog" en "laag" kennen slechts één uitkomst, de onder

gang van de laatste. Deze uitkomst lijkt zijn verklaring te vinden in de kwali

teiten van de groepen waar het om gaat. Die predikaten maken deel uit van de 

argumentaties. Aan de ene kant treft men de hoog gespecialiseerden, aan de 

andere kant de primitieven. Uit de nadere karakterisering daarvan kunnen we 

afleiden dat aanpassingscapaciteit, energie en bewegingsdrang van levensbe

lang zijn. Met die kwaliteiten kan men als winnaar uit de strijd komen. 

Daarop berust de argumentatie en de legitimatie: je bent met die kwaliteit 



Hoofdstuk 8 Wetenschap russen l'JMJeu 1950 24_ 

behepr of niet. En zoals wc in de analyse van de boeken van rond negentien

honderd zagen, gelden ook hier de natuurwetten. Die bepalen overwinning 

en teloorgang en gaan uit van een aangeboren, ofwel natuurlijke ongelijkheid 

tussen mensen, ofwel rassen. 

Barges bijdrage getuigt in het geheel niet van enige reserve tegen theo

rievorming die uitgaat van geestelijke ongelijkheid tussen rassen. Hij heeft de 

bovenstaande opvatting van Von Eickstedt overgenomen en op diens werk 

heeft hij ook de rassenbeschrijvingen gebaseerd, terwijl Von Eickstedt een 

omstreden wetenschapper was.6 Barge houdt verder zijn eigen betrokkenheid, 

zijn eigen mening, op afstand en lijkt er toch vooral naar te streven zo objec

tief mogelijk de stand van wetenschap op dit gebied weer te geven. Een 

verband met rassenpolitiek of racisme, rassenwaan of rassenhaat legt hij niet. 

Zelfs het onderwerp antisemitisme houdt hij buiten zijn betoog. Wel besteedt 

hij aandacht aan joden en de actualiteit van het "jodenvraagstuk" (42-44). Dit 

vraagstuk moeten we echter net als het "Pygmeeënvraagstuk" zien als een 

theoretisch, conceptueel vraagstuk; de actuele politieke betekenis van "joden-

vraagstuk" negeert hij. Barge concentreert zich op de vtaag in hoeverre diverse 

groeperingen een ras vormen, of ze raszuiver zijn en wat hun raciale herkomst 

is. Barges stelling over joden is duidelijk: joden vormen geen zuiver ras en dat 

geldt ook voor de Europese volken. Maar ondanks deze ontkenning, neemt 

hij toch een drietal foto's op van respectievelijk "het Sephardim-type", "het 

Armenide-" en "het Aschkenasim-type" (figuur 44-46). Zo heeft hij toch het 

uiterlijk van joden herkenbaar gemaakt voor de lezers, en vooral ingedeeld in 

"typen". 

Barge houdt zich kortom in dit hoofdstuk aan zijn antropologische 

taak (zo wordt die althans opgevat) rassen alleen lichamelijk te beschrijven. In 

die beschrijving roept hij beelden van meer- en minderwaardigheid op. Die 

beelden worden versterkt door zijn exposé over de prehistorische mens en de 

ontwikkelingsgeschiedenis. Hij legt geen enkel verband tussen antropologi

sche theorieën en antisemitisme of rassenhaat. Zeer indirect verwijst hij naar 

antisemitisme maar dan alleen door een fout in de argumentatie aan te 

duiden: het joodse ras bestaat niet. Met deze schaarse referenties aan de poli

tieke ontwikkelingen van dat moment is Barge een uitzondering. De andere 

auteurs gaan hier juist wel en expliciet op in. 7 

Hagedoorn besteedt veel aandacht aan raszuiverheid en zal in dat verband 

ingaan op de vraag of rassenvermenging, ook voor joden, nadelen zal hebben. 

Maar net als Barge relateert hij de verhoudingen tussen rassen aan verhoudin

gen tussen soorten dieren. Hun beider visie geeft alle aanleiding te veronder

stellen dat zij hier een wetenschappelijke benadering presenteren die velen 
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ondersteunden. In de oudere schoolboeken was die benadering in ieder geval 

algemeen. 

Evenals Barge spreekt Hagedoorn niet openlijk van "wilde rassen". Hij 

plaatst "wilde" tussen aanhalingstekens en vindt het niet terecht om de primi

tiefste mensen als "wilden" te beschouwen (212). Blijkbaar was dit een actueel 

punt van discussie. "Primitief" kan wel, "wilde" niet, want zelfs de "wilde" is 

al drager van een cultuur. Zijn opvatting nuanceert hij door de stelling te 

poneren dat er geen al te diepe kloof bestaat tussen, wat hij noemt "echte" 

mensen en "hogere" dieren (213). Opvallend genoeg spreekt hij hier niet van 

mensen in het algemeen maar van "echte mensen", waardoor direct het beeld 

is geschetst van een wereldbevolking die bestaat uit mensen van ongelijke 

status.8 Daarna neemt zijn betoog een wending en vermengt hij vertogen over 

standen en rassen. Daarbij is het noodzakelijk om na elke verklaring over een 

principiële menselijke gelijkwaardigheid verder te lezen, om erachter te 

komen wat precies de betekenis daarvan is. Hagedoorn erkent namelijk dat 

geestelijke vermogens binnen een ras verschillend kunnen zijn, maar, zo stelt 

hij, die verschillen duiden niet op meer- of minderwaardigheid. Hiermee 

bedoelt Hagedoorn de stand-afhankelijke verschillen. Duits onderzoek zou 

uitwijzen dat geestelijke vermogens onder boeren veel kleiner zijn dan gemid

deld. Dat nu is volgens Hagedoorn geen bezwaar, als maar voldaan is aan een 

voorwaarde: als een ieder (ras) het werk doet dat in zijn vermogen ligt (213). 

Die voorwaarde keert in variaties terug in zijn betoog over rassenkruising. 

Bruikbaarheid, in economische zin, is steeds het criterium. 

Terwijl Hagedoorn enerzijds een onderscheid in meer- en minder

waardigheid afkeurt, negeert hij verder iedere racistische implicatie van zijn 

beschrijving van die verschillen. Naar ras aangeboren vermogens voorspellen 

relaties tussen mensen. Daarop rust de grondslag en rechtvaardiging van 

slavernij en koloniale uitbuiting. Hagedoorn bedient zich van een verklaring 

die we hiervoor bij Barge aantroffen en in de veel oudere schoolboeken: 

En zoo [net als de versmelting of verdwijning van diersoorten in aanraking met andere] 

kunnen we ons ook het verdwijnen van "wilde" menschenstammen goed voorstellen, die in 

aanraking kwamen met menschelijker wezens. Ook heden kennen we het verschijnsel, dat 

een ras nog alleen maar als ondergeschikten, of zelrs ais slaven van een intellectueel beter 

toegerust ras voorkomt, en dan groote kans loopt om op den duur, zonder veel sporen na te 

laten, in het andere ras te worden opgenomen. (1938:216) 

De analogie tussen verhoudingen in de wereld van dier en mens vormt ook 

hier de basis van de argumentatie. Sprak Hagedoorn eerder van "echte" 

mensen, nu spreekr hij van "menselijker wezens" tegenover de "'wilde' 
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menschenstammen". Die kwaliteiten of rangorde, voorspellen de verhouding 

tussen beide. Een confrontatie ("aanraking") leidt tot de ondergang van de 

laatsten. Dit is de algemene regel en het verleden toont dat die zowel voor 

mens als dier opgaat. Die situatie beschrijft Hagedoorn in de eerste zin. De 

analogie ("En zoo") met de dierenwereld, legt de verbinding naar de eerste 

dn, vervolgens verbindt hij heden ("ook") met het verleden. Deze achterlig

gende thematische structuur kan als rechtvaardiging fungeren: verleden en 

heden worden met elkaar verbonden, zoals de dieren en de mensen. In de 

tweede zin wordt de stelling uit de eerste zin opnieuw aannemelijk gemaakt, 

nu voor het heden. Deze zin gaat dus ook over het verdwijnen van een ras, een 

slotfase ingeluid door de ondergeschikte positie, of door de positie van slaaf. 

De uitslag van de confrontatie wordt dus volledig voorgesteld als een natuur

lijk verschijnsel, de redenering is logisch als men de analogie acceptée«. Een 

alternatieve gevolgtrekking is niet mogelijk. De "ontmoeting" tussen wezens 

met een verschillende culturele achtergrond leidt in geen geval tot zoiets als 

een interculturele of interraciale verbintenis. Het ondergeschikte ras 

verdwijnt. Opgenomen worden zonder veel sporen na te laten, betekent 

zoveel als bijna geheel en al verdwijnen. 

Ook op andere plaatsen brengt Hagedoorn zijn overtuiging naar voren 

dat verschil in ras samengaat met een verschil in geestelijke kwaliteit. Bij twee 

belangrijke thema's, de rassenkruising en raszuiverheid, laat hij dit meermalen 

weten. In de wijze waarop hij zijn bezwaren tegen rassenkruising verwoordt, 

vind ik geen grond voor de tamelijk milde houding van Noordman. Wel trekt 

Hagedoorn een grens door kritiek te formuleren op eugenetici. Hij merkt op 

dat de wijze waarop zij pleiten voor voortplanting onder maatschappelijk ster

ken, soms neerkomt "op een gevoel van superioriteit van de eigen persoon

lijkheid en de eigen groep over menschen, die er wat anders uitzien en die zich 

wat anders kleeden dan wij zelf" (258). De bijvoeglijke bijzin ("die...zelf") 

impliceert echter tegelijkertijd dat Hagedoorn zichzelf en zijn lezers tot een 

ander slag mensen rekent dan zij die het object van onderzoek vormen; ze zien 

er anders uit en kleden zich anders. Hij schroomt voorts niet om rassenkrui

sing op grond van een verschil in aangeboren aanleg te bediscussiëren. De 

kruising kan soms onvoordelig uitpakken. Raciale verschillen in aanleg 

kunnen namelijk nuttig zijn voor een samenleving. Allen voeren het werk uit 

waartoe zij volgens hun ras geschikt zijn. Zo kunnen twee rassen elkaar 

aanvullen, een rassenbewustzijn kan het ideaal zijn: 

Voor het voortbestaan van afzonderlijke rassen kunnen zeer verschillende redenen zijn. Als 

twee rassen in één symbiosegroep samen leven, en daarbij elkaar aanvullen, doordat de 

personen van de eene groep geschikr zijn voor de eene soort noodzakelijk wetk, terwijl de 
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menschen uit de andere groep door linn verschillenden aanleg weer voor ander werk deugen, 

dat toch ook, in het belang van de gemeenschap, gedaan moet worden, dan is her behoud 

van die rassen om deze reden reeds uitermate gewenscht. Het ideaal is dan zelfs een toestand, 

waarbij elk van die rassen een eigen rassenbewustzijn, een gevoel van saamhorigheid bezit, 

dat maakt, dat huwelijken van rasgenooten met elkaar voldoende in de meerderheid zijn om 

het voortbestaan van de rassen re waarborgen. (1938:258) 

De auteur refereert hierbij niet meteen aan een concrete situatie. Toch is het 

vrij eenvoudig deze argumentatie toe te passen op raciaal gelaagde samenle

vingen als Zuid-Afrika en toenmalig Nederlands-Indië. De argumentatie kan 

makkelijk functioneren als legitimatie van structurele onderdrukking. Door 

rassenkruising kunnen die afzonderlijke raciale functies verloren gaan. 

Volgens Hagedoorn komt rassenkruising daarom neer op een combinatie van 

aanleg, waardoor het gevaar bestaat dat de nazaten niet meer bruikbaar zijn. 

Daarnaast wijst hij ook op het gevaar van ziekten en afwijkingen door "bast-

aardisering". (1938:259) 

Hagedoorn past het thema van rassenkruising ook toe op de kwestie 

van huwelijken tussen joden en niet-joden (261-263). De nieuwe Duitse 

bepalingen acht hij in beginsel juist omdat ze joden zelf ten goede zouden 

komen. Door gemengde huwelijken, zo redeneert hij, riskeren zij niet meer 

raszuiver te zijn en ten onder te gaan in een "variabel mengras". Hij stelt 

daarom ook de vraag of de segregatie niet te laat is. Algemeen staat hij op het 

standpunt dat "massabastaardisering" nooit tot een positief resultaat zal 

leiden. Eerder bracht hij al naar voren dat zowel het ontstaan van "bijzonder 

uitblinkende personen" als "disharmonische individuen" het resultaat kunnen 

zijn van rassenkruising (211-212). Hij is uiteindelijk tegen rassenkruising, 

net als tegen huwelijken tussen aanverwanten. Genetici dienen volgens hem 

steeds op het gevaar van rassenkruisingen te wijzen. Zij moeten ervoor waken 

dat mestiezenbevolkingen ontstaan. Zijn ze er eenmaal dan is het zaak ze te 

laten opgaan in het numeriek sterkste ras (282-283). Deze eugenetische prin

cipes zijn te verkiezen boven de sterilisatiewetten, die nu alom worden gepro

pageerd (283). 

Op grond van deze uitspraken valt het moeilijk vol te houden dat 

Hagedoorn geen pleitbezorger was van raszuiverheid, zoals Noordman stelt. 

En zijn verdediging van raszuiverheid is niet de enige basis voor kritiek op zijn 

opvattingen. Toch is het betoog van Hagedoorn blijkbaar niet uitzonderlijk of 

controversieel. Steinmetz heeft het in ieder geval van voldoende waarde 

geacht om het op te nemen in zijn boek. Hagedoorn distantieert zich dan 

misschien van de wijze waarop de Duitse rassenpolitiek werd uitgevoerd en 

hij bekritiseert de representatie van joden als minderwaardige mensen. In 
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principe staat hij evenwel achter het verbod op huwelijken tussen joden en 

niet-joden. Deze opvatting wordt door velen gedeeld, vanuit eenzelfde soort 

"bezorgdheid", ook door Steinmetz. 

Ook S.R. Steinmetz gaat in op de actualiteit van het "Joodse Vraagstuk". 

Wederom treffen we de stelling aan dat een joods of semitisch ras niet bestaat, 

terwijl tegelijkertijd wel de begrippen rassenkruising en aanleg worden toege

past en ook Steinmetz somt karaktereigenschappen op. Daarbij beperkt hij 

zich noodgedwongen tot de "oostelijke" joden in Amerika, omdat naar hij 

zegt, vergelijkingsmateriaal ontbreekt: 

Bescheidenheid is niet hun deugd, integendeel, minder dan anderen denken zij aan buur-

mans rechten. [...] Eerbied voor de wet kennen zij niet (1938a:355). 

Dit zijn slechts twee van de vele kenmerken die Steinmetz hier presenteert. 

Toch stelt hij zich te weer tegen antisemieten. Allereerst door op te merken 

dat deze eigenschappen niet aangeboren zijn, wat antisemieten willen doen 

geloven (355). Ten tweede stelt hij dat de karakteriseringen veelal tendentieus 

zijn (358). Maar in dit hoofdstuk zal hij de representaties van joden wel 

bespreken. Soms verklaart hij hun "vreemde" gedrag (omstandigheden dwon

gen hen daartoe), andere stereotypen ondergraaft hij doof nieuwe feiten aan 

te dragen of door de vraag te stellen of de toegekende eigenschap wel typisch 

joods is. 

Twijfel aan de rechtmatigheid of niet, de kenmerken noemt hij wel en 

in die zin neemt hij evenveel ruimte als Hagedoorn en Sirks in hun bepaling 

van "joodse karakters". Hun tweeslachtige houding zien we ook bij Steinmetz 

in zijn beschouwing over gemengde huwelijken. Die stelt hij aan de orde, dat 

wil zeggen, hij spreekt zijn zorgen uit over het verdwijnen van de joodse 

cultuur. Dat is volgens hem niet alleen te wijten aan het antisemitisme, maar 

ook aan de culturele gelijkheid en assimilatie van joden. Door zijn ongerust

heid uit te spreken, betoont hij zich een oprechte discussiepartner, die alles

zins redelijke argumenten naar voren brengt. Hij heeft het beste met de joodse 

bevolking van Nederland voor. Vanuit die goede bedoeling moet ook zijn 

verwijt aan joden zelf worden gezien, nu zij zozeer geassimileerd zijn dat hun 

cultuur verloren dreigt te gaan. Dit verwijt kunnen we ook zien als een voor

beeld van "blaming the victim"; niet langer de "daders", in dit geval antise

mieten en antisemitische bepalingen, maar joden zelf zijn verantwoordelijk 

voor de teloorgang van hun culruur. Hij tracht dan ook een oplossing voor het 

probleem re vinden in een vestiging van joden in Palestina en hij weegt de 

mogelijkheden hiervoor tegen elkaar af (367)9. Het probleem van antisemi-
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tisme, dat op dat moment het meest nijpend is voor joden, ook in Nederland, 

verdwijnt daarmee uit beeld. De schuldvraag en de oplossing liggen daardoor 

eerder bij joden zelf. 

Regelmatig wordt in De rassen der menschheidontkend dat antisemitisme in 

Nederland voorkomt, ook door Steinmetz (1938a:367). Ik wil ter afsluiting 

van de analyse van zijn betoog stilstaan bij deze ontkenning, evenals bij zijn 

opvattingen over rassenwaan en rassenhaat. Die zijn opmerkelijk en hebben 

eenzelfde retorisch of argumentatief effect als zijn opvatting over antisemi

tisme. 

Zoals we hiervoor regelmatig hebben gezien, verwijzen wetenschap

pers vooral naar Duitsland als ze misbruik van de eugenetica of rassentheo-

rieën aan de kaak stellen. In Duitsland groeit het kwaad van antisemitisme. 

Dat strookt met de feiten, maar Nederlanders gaan evenmin vrijuit. Antise

mitisme komt ook in Nederland voor en daarover verscheen ook toen al lite

ratuur (zie bijvoorbeeld Polak 1933). Toch steken de wetenschappers geen 

hand in eigen boezem. Steinmetz ziet in Nederland geen grond voor antise

mitisme en wijst daarbij op het volgende: joden zijn misschien in een 

bepaalde bedrijfstak sterk vertegenwoordigd, sterker dan je op grond van hun 

aantal zou verwachten, maar bij andere kerkelijke genootschappen kan een 

relatieve oververtegenwoordiging ook voorkomen.10 Dit argument van Stein

metz nu, moet niet alleen zijn stelling rechtvaardigen dat antisemitisme geen 

Nederlands verschijnsel is, het impliceert tegelijkertijd dat er wel een gerede 

grond voor antisemitisme bestaat als alleen joden oververtegenwoordigd zijn 

in een bepaalde beroepsgroep. Met zijn argument neemt hij antisemieten een 

belangrijk wapen uit handen. Toch vernauwt hij zo de discussie tot een zaak 

waar joden zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor lijken te zijn. 

Immers, zodra zij vooral in bepaalde beroepsgroepen te vinden zijn, is de 

kiem voor antisemitisme aanwezig. We zouden zijn argument als een drogre

den kunnen opvatten, omdat hij hier de oververtegenwoordiging naar voren 

brengt als een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van antisemi

tisme, terwijl daarvoor meer oorzaken aan te wijzen zijn. ' 

Opvallender nog zijn Steinmetz' opvattingen over rassenhaat en 

rassenwaan (1938a:299-307). Volgens hem bestaan die verschijnselen niet. 

Die opvatting beargumenteert hij en maakt hij tot onderwerp van zijn discus

sie. In feite zal hij rassenhaat en rassenwaan opnieuw definiëren. Rassenhaat 

en rassenwaan bestaan volgens Steinmetz niet, omdat dit onmogelijk is. Men 

kan namelijk niet, zo redeneert Steinmetz, op grond van negatieve of posi

tieve ervaringen met mensen van een bepaald ras, alle vertegenwoordigers van 

dat ras haten of liefhebben. Met andete woorden: rassenwaan of rassenhaat is 
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onrechtmatig. Steinmetz verabsoluteert deze verschijnselen dus door te stel

len dat het alleen gerechtvaardigd is van rassenhaat te spreken als je alle 

mensen van een bepaald ras haat. 

Steinmetz voert nog meer argumenten aan waarmee hij zijn stelling 

onderbouwt dat rassenhaat niet bestaat. Hij wil de definitie zuiver houden en 

vindt dat minachting of verachting geen haat is. Daarbij stelt hij dat er geen 

sprake is geweest van rassenhaat in Noord-Amerika van blanken ten opzichte 

van indianen en Polynesiërs, omdat romantisering ook voorkwam. En hij 

concludeert op grond van eigen ervaringen dat ook Indonesië geen rassenhaat 

kende. Rassenwaan is ook onmogelijk; binnen één ras komen oorlogen voor 

en niet zozeer tussen rassen. 

Rassenhaat bestaat niet, net zo min als rassenstrijd of rassenliefde. In 

feite stelt Steinmetz de definitie van rassenwaan en rassenhaat bij: men kan 

alleen van rassenhaat of rassenwaan spreken als alle mensen van het 

betreffende ras zich daaraan schuldig maken. Deze generalisatie maakt het 

onmogelijk rassenhaat of rassenwaan nog langer als een geschikt discussieon

derwerp te handhaven, omdat binnen deze definitie geen natie of ras zich 

hieraan schuldig kan maken. Steinmetz concentreert zich alleen op de juist

heid van het begrip en op de juiste toepassing ervan. We zouden deze poging 

kunnen beschouwen als een strategische zet, omdat hij zo de aandacht 

afwendt van de kwesties die men met deze termen aan de orde wil stellen. 

Zijn commentaar op de term "rashygiëne" heeft een vergelijkbaar 

effect. Hij vindt dit begrip onjuist, omdat men in feite de hygiëne der volke

ren voor ogen heeft. Daarom verkiest hij de term "volkshygiëne", waarmee hij 

de eventuele ethische kwesties niet meer aan de orde stelt, maar de discussie 

versmalt tot een conceptuele kwestie. 

Steinmetz gaat er, tenslotte, wel vanuit dat er een relatie bestaat tussen soma

tische en psychische eigenschappen, maar hij moet tegelijkertijd bekennen 

dat samenhang tussen huidskleur of schedelvorm en karakter helemaal niet te 

bewijzen is (308). Voorts bespreekt hij de mogelijkheid of men kan spreken 

van een ras-karakter en of men een ras kan verbinden aan de zogenaamde 

cultuurtrappen: natuur, halfcultuur en cultuur. Zijn claim is helder. Volgens 

hem kan het zogenaamde zwarte ras onder natuurvolken worden geschaard, 

terwijl vertegenwootdigers van het blanke ras tot de cultuurvolken horen, en 

sinds kort horen daar ook het Mongoolse ras in Japan bij. Daarom zou men, 

zegt Steinmetz, wel kunnen spreken van een "negerkarakter", maar niet van 

een Mongools karakter (318-319). In die zin wijken zijn opvattingen over 

raciale aanleg niet af van de andere wetenschappers en vindt zijn mening over 

de capaciteiten van "negers" ook bij hen gehoor. En ook hij trekt een grens bij 
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de term "wilde". Hij acht die term verkeerd, hoewel hij daarnaast stelt dat de 

natuurvolken minder gedifferentieerd zijn in geestelijke vermogens. Maar 

ook zij kennen beginselen van cultuur. Steinmetz voert dan een vergelijkbaar 

argument aan als Hagedoorn: de afstand tussen "laagsten mensch" en "hoog

ste dier" is groter dan die van "de laagsten mensch tot ons" (297). Ongelijk

waardigheid tussen rassen lijkt daarmee voor hem toch wel een feit. Arabieren 

en Europeanen ziet hij als hogere rasgenoten. Maar hij heeft ook oog voor de 

hoge beschavingsvormen onder Chinezen, Indiërs, Peruanen en Maya's en 

voor de dynamiek van culturen. 

Steinmetz is op sommige momenten genuanceerder en kritischer dan 

uit deze analyse naar voren komt. Wel degelijk heeft hij oog voor uitroeiings

praktijken door blanken en voor slavernij en hij haalt fel uit naar degenen die 

de ondergang van cultuurvolken toeschrijven aan de "aanraking met bescha

ving". Het is mogelijk dat hij daarmee ook kritiek levert op Hagedoorn en 

Barge, maar namen noemt hij niet. Onomwonden schrijft hij over de wrede 

behandeling van deTasmaniërs. Toch laat hij niet na zijn vreugde uit te spre

ken over de tijdige notatie van hun karakteristieken, voordat zij van de aard

bodem verdwenen: "[...] en in 1869 stierf de laatste man en in 1876 de laatste 

Tasmaansche vrouw, Truganina. Gelukkig waren zij door beschaafde Europe

anen vóórdien tijd bestudeerd [...]" (333).'" 

Het bevolkingsvraagstuk 

Het bevolkingsvraagstuk (1948) bestaat uit twee delen. Het eerste deel "De 

quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk" is van de hand van Methorst, 

oud-directeur-generaal der statistiek en bevat tal van sociaal-geografische 

gegevens als geboortecijfers, leeftijdsopbouw van Nederlandse mannen en 

vrouwen en de verdeling van de beroepsbevolking. Verantwoordelijk voor het 

tweede gedeelte "Bevolking en qualiteit" is Sitks, hoogleraar genetica aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, en volgens Noordman de organisatorische spil 

van de Nederlandse eugenetiek (Noordman 1989:25). Dit deel is hier het 

meest relevant. Het boek is geschreven tijdens de oorlogsjaren. Op 6 mei 

1945 is het af en drie jaar laten verschijnt het. De inhoud past nog geheel 

binnen de eugenetische traditie van volks- of rasverbetering van de periode 

ervoor. Het idioom hiervan, met termen als "ras-aanleg", "erfelijkheid" en 

"rasverbetering", vinden we terug in de doelstelling van kwalitatief bevol

kingsonderzoek: "en waarbij behalve een aantal der bovengenoemde omstan

digheden ook de erfelijkheid, de aanleg en de middelen om het ras re 

verbeteren, voorname onderwerpen van beschouwing zijn" (1948:12). Laten 

we deze doelen voor het gemak even omschrijven als zuiver wetenschappelijke 
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doelen, zoals de auteurs ook doen, ter onderscheiding van andere onderzoeks

doelen. Die staan in het teken van internationale politiek, dat wil zeggen 

expansie: 

[...] re weten in welke deelen der wereld niet alleen nog voldoende ruimte is om re wonen, 

maar ook de mogelijkheid bestaat om exploitatie, onder zekere voorwaarden, met succes te 

kunnen doen plaatsvinden. (1948:11) 

Expansie kunnen we hier verstaan als een voortschrijdend kolonialisme. Uit 

het citaat is af te leiden - met zoveel woorden wordt dit niet gesteld - dat de 

bevolking van de 'nieuwe" gebieden moeten passen bij het exploitatie-stre

ven. 

De oorlogsjaren laten Sirks en Methorst niet onbenoemd. Beiden gaan 

uitvoerig in op misbruik van wetenschappelijke kennis, waarbij ze wijzen in 

de richting van hun Duitse collega's. Soms doen ze dit impliciet, op ander 

plaatsen is hun afwijzing duidelijker. Zo maant Sirks zijn lezers: 
e 

Deze noodzaak van een rustig-objectief beschouwen van de bevolkingsvraagstukken is des re 

dringender, omdat in de laatste tien jaren en vooral in de oorlogsjaren alles wat hiermee 

samenhangt den schijn van onmenschelijkheid op zich heeft geladen. (1948:89) 

Subjectiviteit heeft het imago van het vak aangetast en ook de maatschappe

lijke belangen zijn in diskrediet gebracht: 

Dan worden wetenschappelijke vraagstukken, die zuiver en objectief beoordeeld, inderdaad 

van groore maatschappelijke beteekenis zijn, verwrongen en verdraaid; dan wordr een 

probleem als het rassenvraagsruk door zelfoverschatting en verheerlijking van eigen aanleg 

ror rassenwaanzin en rassenmisdaad. (1948:89-90) 

De symmetrische opbouw en de puntkomma verbinden de inhoud van de 

twee zinnen hierboven met elkaar. De eerste zin vertegenwoordigt een alge

mene stelling, in de tweede wordt die gespecificeerd: het rassenvraagstuk is 

een wetenschappelijk vraagstuk van groot maatschappelijk belang. Dat 

belang is niet minder geworden. In de tweede zin neemt Sirks met "inder

daad" de eventuele twijfel hieraan weg, door zijn denkbeeldige discussiepart

ner, het lezerspubliek, gelijk te geven. 

Rassenwaanzin en rassenmisdaad zijn de gevolgen van arrogantie. 

Sirks waarschuwt bovendien voor politiek misbruik van genetische kennis. 

Kern van zijn kritiek is de zelfoverschatting en verheerlijking van eigen 

aanleg. De waarde van het vak staat dus niet ter discussie, wel de omgang, de 
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benadering of toepassing van de vakkennis. De concepten, uitgangspunten en 

doelstellingen lijken onveranderd, een rassenindeling blijft boven elke 

verdenking verheven, inclusief de formules voor schedelmetingen. 

Sirks keert zelfs terug naar Blumenbach, die hij eert als de grondlegger 

van de antropologie. Hij volgt zijn indeling in vijf rassen: "het blanke kauka

sische in Europa, het zwarte negride in Afrika, het gele mongolenras in Azië, 

het bruine malayo-polynesische in Zuid-Azië en Australië en het roode india-

nenras in Amerika" (1948:127). Volgens Sirks zouden antropologen deze 

indeling algemeen aanvaarden. Discussie bestaat wel over de vraag of de twee 

laatste niet als bij-rassen moeten worden beschouwd (zie ook hoofdstuk 2). 

De indeling is makkelijk te hanteren en levert alleen problemen op als het ras 

van "halfbloeden" moet worden vastgesteld. 

Tot dan toe bespreekt Sirks de lichamelijke kenmerken van rassen. Hij 

twijfelt evenwel niet aan het bestaan van psychologische eigenschappen. Het 

enige obstakel is van methodologische aard omdat deze eigenschappen zo 

moeilijk vast te stellen zijn: het is steeds de vraag of de proefpersonen werke

lijk raszuiver zijn (1948:136). Hij bekritiseert binnen deze context ook 

wetenschappers als Günther, vanwege "een vooropgezette begunstiging van 

het ras, waartoe de onderzoeker meent te behooren" (1948:136)' \ Verwij

zend naar misbruik in Duitse wetenschap en politiek, komen dergelijke 

kritische noten in dit werk dus zeer regelmatig aan de orde. Raszuiverheid is 

niet Sirks' streven, maar de term gebruikt hij wel, evenals andere termen uit 

het lexicon van de traditionele rassenleer. 

Om de betekenis van zijn ideeën over raciale geestelijke en lichame

lijke eigenschappen te begrijpen, moeten we ze wel in een bredere context 

zien. Als Sirks namelijk lichamelijke en geestelijke kwaliteiten onderscheidt, 

heelt hij niet alleen rassen op het oog. Overerfelijkheid is net zo goed van 

toepassing op Friezen of Groningers. In de argumentaties, met name de 

biologistische, worden steeds diverse sociale subjecten met elkaar verweven. 

In die zin is het terecht dat Biervliet e.a. (1978) het biologisme als een over

koepelend thema aanwijzen. Men hoeft voorts niet overtuigd te zijn van het 

bestaan van zuivere rassen om uitspraken over raszuiverheid te doen. Ook als 

een bevolkingsgroep niet naar ras kan worden aangeduid, spreken termen en 

argumenten uit de raciale vertogen mee. Het biologisme is de gemeenschap

pelijke deler. Dat zien we terug in de representatie van joden. 

Sirks beschouwt joden niet als een ras. Ze zijn geen zuiver ras, zo stelt 

hij, ook de "volbloed-joden" niet (139). Hier nu doet zich op het eerste 

gezicht een tegenstrijdigheid voor. Deze vaststelling vormt namelijk geen 

belemmering om joodse karakters te beschrijven of een oordeel over gevolgen 

van rassenvermenging uit te spreken. Beide zijn serieuze onderwerpen van 
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discussie. We mogen ervan uitgaan dat de schrijver niet op inconsistenties wil 

aansturen. Dit uitgangspunt zouden we, mutatis mutandis, kunnen relateren 

aan het "coöperatieve principe", het samenwerkingsbeginsel, van de filosoof 

Grice (1981). Dit beginsel schrijft voor dat een deelnemer aan een gesprek 

(hier de auteur van een betoog) zijn of haar bijdrage afstemt op hetgeen in dat 

stadium van het gesprek vereist is. De vier maximes die Grice hieruit afleidt en 

die dus de kwaliteit van het gesprek moeten waarborgen, hebben betrekking 

op de kwantiteit, de kwaliteit, de relevantie en de stijl. De maxime van de 

kwaliteit houdt in dat de bijdrage waar moet zijn. We zouden aan deze kwali

teitseis kunnen toevoegen dat de beweringen ook consistent moeten zijn. Dit 

betekent dat er in de analyse naar gestreefd wordt de ogenschijnlijke tegen

strijdigheid op te heffen. In het betoog van Sirks is dit mogelijk als we het 

biologisme een prominente plaats in de argumentatie toekennen en het laten 

functioneren als een overkoepelend principe. 

De stelling dat rassenvermenging tot verslechtering van de raciale 

kwaliteit leidt, bestrijdt Sirks door op het tegendeel te wijzen en door een 

vergelijking met een vermenging van andere rassen te maken: in de schilder

kunst heeft een vermenging van Alpine en Noordse "elementen" een positieve 

uitwerking gehad. Deze vergelijking laat zien hoe weinig het er uiteindelijk 

toe doet of joden nu wel of geen ras zijn; zij kunnen wel met andere rassen 

vergeleken worden. Bovendien legt hij hun geestelijke eigenschappen vast, 

hoewel hij daarvoor wel een tussenstap moet maken. Joden zijn zelf geen ras, 

maar een raciale herkomst kan hij wel duiden. Sirks onderscheidt daarom 

zoals gebruikelijk twee groepen, de Sefardim en Azjkenazim. Zij beschikken 

elk over specifieke geestelijke vermogens, van belang uit kwalitatief opzicht: 

Quantitatief is het gehalte aan "Joodsch bloed" in onze bevolking niet belangrijk; uit quali-

tatief oogpunt heeft het meer beteekenis, omdat de Oostersche rassen waaruit het Jodenvolk 

voor een groot deel ontstaan is, in zoo talrijke punten verschillen van de West-t.uropeesche, 

die het hoofdbestanddeel van het Nederlandsche volk geleverd hebben. Het Orienraalsche 

ras, dat grootendeels voor het ontstaan der Sefardim aansprakelijk is, lijkt psychologisch veel 

op het Mediterrane, maar wijkt hiervan af in sociale opzichten; het is meer egocentrisch, 

beschouwender, faralist en beschouwt zichzelf als door God begenadigd, het is meer "aristo

cratisch". [...] De Vooraziaat daarentegen, het Armenide ras, dat aan het ontstaan der Pool-

sehe en Duitsche Joden ten grondslag ligt (met Baltische elementen) wordt gekenmerkt als 

begaafd, muzikaal, scherpzinnig, den medemensch doorziend en van hem profireerend, 

weinig actief, weinig fantasie, opdringerig en bewegelijk, wreed [...] (1948:140) 

Als we Sirks op zijn woord volgen, dan staat in de eerste zin letterlijk dat joden 

kwalitatief van betekenis zijn door de mate waarin zij verschillen van het 
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hoofdbestanddeel van het Nedetlandse volk. De lexicale keuze voor "Joden-

volk" in plaats van joden verscherpt het contrast, nu het staat tegenover "het 

Nederlandse volk". 

Elk kenmerk van joden wordt dus tevens een verschil met Nederlan

ders. De joodse bevolking in Nederland staat tegenover het Nederlandse volk, 

als de Oosterse rassen tegenover de West-Europese. De raciale herkomst legt 

de grondslag van het verschil. De eigenschappen lijken eindeloos. Sirks vult 

deze in navolging van Waardenburg (1937) nog aan met de eigenschappen 

"sterken familiezin en algemeenen menschenzin, ook hulpvaardigheid buiten 

eigen kring (philanthropie)" (140). Indirect heeft hij raciaal bepaalde psycho

logische en sociale eigenschappen dus verbonden aan joden. Blijkbaar achtte 

Sirks dit niet in tegenspraak met zijn verwijt aan het adres van Duitse weten

schappers. Bovendien legt hij geen relatie tussen de kenmerken die hij noemt, 

en de functie die een aantal daarvan had in de antisemitische propaganda. 

Sirks spreekt voorts van joden en half-joden die verdienstelijk zijn geweest en 

hij besluit met: "Onder de Nobelprijswinnaars zijn Joden en half-Joden geen 

uitzondering" (141). De wijze waarop Sirks over joden spreekt, toont hoe 

dicht cultuur en ras bij elkaar komen om "anderen" af te zonderen. Beide zijn 

biologistisch gemaakt. Afzondering van joden als bijzondere groep is kenmer

kend voor het vertoog. Daarin zit de bron van racisme. Het verschil in ras legt 

(indirect) de basis voor die afzondering. De verwijzing naar verdienstelijke 

joden is te lezen als een impliciete weerspreking van een veronderstelde bewe

ring waarin zulke verdiensten ontkend worden. Een belangrijke boodschap is 

hier dat joden niet wezenlijk tot het Nederlandse volk behoren. 

Over rassen gaat het hier dus niet zozeer en ook voor het Nederlandse 

volk stelt Sirks vast dat het niet raszuiver is: er zijn bijna geen mensen die naar 

lichaam en geest overeenkomen met de voor het ras opgestelde beschrijving 

(1948:141). Maar de vraag of een volk raszuiver is of niet, heeft ook hier 

verder geen consequenties. Stellingnamen en argumenten uit de rassenleer 

blijven relevant. De doelstellingen van de eugenetiek zijn onveranderd. Sirks 

acht het van belang te weten welke raseigenschappen een individu of bevol

kingsgroep in zich draagt. Uiteindelijk gaat het hem erom vast te stellen "hoe 

groot het percentage is van gunstige en ongunstige eigenschappen der drie 

rassen, die in hoofdzaak ons volk samengesteld hebben, het (Teuto- en Dalo-

) Noordsche, het Alpine en het Mediterrane, hoeveel bijv. het gehalte 

bedraagt aan Teuto-Noordsch organisatietalent en verantwoordelijkheidsge

voel, Dalo-Noordsche betrouwbaarheid en wilskracht, Alpine rustige verge-

noegdheid en Mediterrane spontaneïteit" (1948:141). 

Als we ons concentreren op de verwerking van de nazi-politiek, dan 

zien we dat de vertogen een vast patroon volgen. Zo gaat Sirks (wederom) 
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uitvoerig in op het gevaar van het rassenvraagstuk, dat ontstaat zodra het deel 

uit gaat maken van wat hij noemt "volksverleidende rassenpropaganda". Hij 

bekritiseert Duitse onderzoekers die deze propaganda ondersteunden en 

verwijt allen die niet protesteerden, terwijl ze de gevaren zagen (143). Uitein

delijk levert die kritische stellingname niet meer op dan een onderbreking van 

het betoog. Sirks gaat daarna verder waar hij gebleven is, namelijk bij de stel

ling dat het Nederlandse volk niet als één ras kan worden beschouwd. 

Toch spreken Sirks noch Methorst van inferieure of superieure rassen 

en bekritiseren zij anderen die dit wel doen. Er ontstaat dus alleen een incon

sistentie als we de implicaties van hun uitspraken analyseren. Nu gaat hun 

aandacht vooral uit naar vertegenwoordigers van het zogenaamde blanke ras. 

Echter, bij de bespreking van diverse organisatievormen komen andere rassen 

in beeld en dan blijkt dat zij eigenlijk wel uitgaan van een principiële onge

lijkwaardigheid van, althans van een aantal rassen. De organisatiestructuren 

kennen een duidelijke hiërarchie: het laagst staat de horde, dan volgen respec

tievelijk de bende, de massa en het genootschap. Als de auteurs de horde 

beschrijven, lijkt het alsof ze een kudde dieren voor ogen hebben: een horde 

wordt gedreven door instinct, beweeglijkheid en hartstocht. Redelijk overleg 

bestaat niet. Benden staan iets hoger omdat zij leidinggevende figuren kennen 

(203). Het echte venijn zit hem in de koppeling van een van deze organisatie

vormen aan een raciale kwaliteit. Samen staan ras of volk en organisatievorm 

letterlijk op één verticale lijn. De West-Europese bevolking staat bovenaan. 

Daarin is het aandeel van horden of bendes van weinig betekenis: 

In hoeverre is nu een bevolking met een dezer typen van menigten te identificeeren? Een 

bevolking van primitieve menschen (Papoea's, negers) zal het gewoonlijk niet verder brengen 

dan een horde of de vorming van een bende; de bevolking van een zoogenaamd beschaafd, 

West-Europeesch land staat aan her andere uiteinde van de reeks [...] In zulk een West-Euro-

peesche bevolking zal de horde en zelfs de bende slechts een ondergeschikte rol spelen; [...] 

(204) 

Het is moeilijk uit te maken in hoeverre ras nu de basis van deze hiërarchie 

vormt. Meer sociale categorieën kunnen deze plaats innemen. In de passage 

hierboven is het de vraag of een bevolking aan een organisatievorm kan 

worden verbonden. Er bestaat echter geen discussie over de vraag of Papoea's 

en "negers" tot primitieve mensen kunnen worden gerekend. Zij staan voor 

primitiviteit. De haakjes geven aan dat deze twee voorbeelden voor zichzelf 

spreken. Zij vormen het onderste uiteinde van de lijn. Tegenover primitiviteit 

staat beschaving, waarbij de auteurs naar West-Europa verwijzen en zo past de 

West-Europese bevolking aan het andere uiteinde van de lijn. 
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Sirks en Methorst nuanceren hun stelling door erop te wijzen dat 

horde-vorming ook dichtbij kan ontstaan. Uit hun voorbeelden blijkt dat zij 

daarmee criminele acties bedoelen. Ter illustratie wijst Sirks op de moord op 

de gebroeders De Witt in 1672: de moordenaars gedroegen zich als een horde. 

In de "moderne geordende maatschappij" is horde-vorming eigenlijk uitge

sloten. Bendes kunnen wel ontstaan, zelfs bij volkeren die tot de beschaafde 

naties gerekend worden. Dit zou de Duitse bevolking hebben getoond, voor

afgaand en tijdens de oorlog. 

Raciale concepten 

Doel van de analyse van Het bevolkingsvraagstuk en De rassen der menschheid 

was om na te gaan of, en op elke manier, de periode van de Tweede Wereld

oorlog de raciale vertogen beïnvloed hebben. De bijdragen van Sirks, Stein

metz, Hagedoorn en Barge kwamen voor analyse in aanmerking. Hun 

standpunten en argumenten dienden als aanvulling op conclusies uit andere 

onderzoeken en op mijn indruk van de inhoud van Tijdschrift van het 

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Uit deze publicaties 

moest allereerst blijken in hoeverre zij terughoudend zijn in het gebruik van 

raciale concepten. In beschouwingen over racisme in diverse periodes wordt 

namelijk vaak verondersteld dat ruim vijftig jaar geleden een taboe op ras is 

ontstaan als reactie op de apert racistische oorlogspropaganda, de jodenver

volging en holocaust. Men wil hiermee niet worden geassocieerd. Dit zou als 

consequentie kunnen hebben dat niet langer de veronderstelde raciale maar 

de culturele verschillen worden aangegrepen om negatieve gevoelens of 

houdingen tot uitdrukking te brengen. De analyse nu van de twee weten

schappelijke werken stelt de veronderstelling over deze verandering ter discus

sie: de invloed van de oorlogsjaren is beperkt. 

Op de volgende thema's heb ik mij geconcentreerd: welke betekenis 

wordt aan ras toegekend en welk standpunt nemen wetenschappers in ten 

aanzien van joden? Daarnaast zou ik nagaan of zij hun commentaar op het 

actuele antisemitisme verbinden aan racistische praktijken elders of in het 

verleden. Leggen zij bijvoorbeeld in hun commentaar een relatie met de racis-

tische rechtvaardigingen van kolonialisme of imperialisme? Rode draad 

vormde ook in deze analyse de vraag hoe auteurs de verbeelding van een blank 

superieur ras weerspreken of bevestigen, waarbij ik een onderscheid maakte 

tussen declaratie en vertoog-effect. Welk standpunt brengt men naar voren en 

wat is de mogelijke betekenis of implicatie daarvan? 

In de standpunten en argumentaties zijn een paar opvallende overeen

komsten aan te wijzen. Allereerst betrekken alle auteurs de oorlogspropa

ganda, antisemitisme en jodenvervolgingen in hun betoog over rassen. 
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Eensgezind zijn ze in hun afwijzing van de Duitse rassenpolitiek. Zij verwij

ten hun Duitse collega's bevoordeeld te zijn en "het eigen ras" te begunstigen. 

Maar aan het maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek belang dat met 

de studie der rassen gemoeid zou zijn, twijfelt niemand. In die zin lijkt Van 

Vree (1995:136-7) gelijk te hebben als hij constateert dat men er binnen de 

eugenetiek alles aan deed om de nazi-periode als abnormaal voor te stellen en 

op die manier reageerden ook psychologen, medici, sociologen en biologen 

(zie ook Kühl 1994). Hun wetenschap was waatdevrij en op de doelstellingen 

kon objectief gezien niets aan te merken zijn. In de twee boeken die hiet 

centraal staan, betreft de kritiek het misbruik van de wetenschap, niet de 

wetenschap zelf, de theoretische uitgangspunten of de terminologie, waartoe 

begrippen horen als rassenvraagstuk, bevolkingsvraagstuk, ras-aanleg of 

rassenvermenging. En in die rij hoort ook het "jodenvraagstuk" thuis, dat de 

auteurs interpreteren als het vraagstuk over de raciale herkomst van joden en 

hun raszuiverheid. Dergelijke (her)defmities zijn sttategisch van belang: door 

in dit geval het bezwaat van de term "jodenvraagstuk" te ontkennen of te 

negeren, doet men vootkomen dat men zich met een neutraal onderwerp 

bezighoudt. Een vatiant van deze strategie zagen we in de passages in school

boeken over antisemitisme; de betekenis van antisemitisme werd gereduceerd 

tot een tegenstelling (zie hoofdstuk 6). 

De auteuts gaan ervan uit dat rassen realiteit zijn. Ze zijn er voorts van 

overtuigd dat deze zich ook psychologisch van elkaar onderscheiden. Het 

probleem is daarbij wel hoe deze verschillen te onderzoeken. Unaniem is 

echter hun opvatting over de geringere geestelijke vermogens van "negers" en 

natuurvolken, waartoe Papoea's worden gerekend, een opvatting die niet 

beatgumenteetd wordt, maar als uitgangspunt dient. Deze bevolkingsgroe

pen dienen als referentiepunt om het vetschil met "blank" en de positieve 

waarden van het Westen te benadrukken. Voor de vertegenwoordigers van het 

Mongoolse en blanke ras hebben zij die zekerheid niet. Toch is de geestelijke 

component niet de enige grond voor een rangschikking. Eigenlijk zit die al 

besloten in de beschrijving van de uiterlijke verschijningsvormen en wel op 

twee manieren. Sommige rassen genieten op grond van hun verschijnings

vorm alle waardering van de auteurs. Toch moeten we die niet als persoon

lijke, subjectieve voorkeuren zien. De afzonderlijke oordelen zijn eensluidend 

en lijken afgemeten aan objectieve schoonheidsidealen. De criteria van 

Blumenbach (zie hoofdstuk 2) spelen in ieder geval nog steeds een rol. Daar

naast spreekt in de waardering ook het ontwikkelingsparadigma mee. 

Bepaalde uiterlijke aspecten (de mate van beharing, gezichtsvorm of kaaklijn) 

zouden een stadium in de evolutie van de mensheid reflecteren. Zo bestaan er 

groepen mensen met primitieve lichaamskenmetken. Daartoe behoren de 
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zogenaamde natuurvolken; hun lichaam toont hun geestelijke vermogens. 

Regelmatig wijzen de auteurs erop dat het ras-begrip op een juiste 

manier gebruikt moet worden, het mag niet verward worden met "volk" 

(tashygiëne moet volkshygiëne zijn) en daarnaast krijgt de kwestie van raszui-

verheid en rassenvermenging veel aandacht. Deze onderwerpen nu worden 

toegepast op joden. De auteurs beredeneren dat wetenschappelijk gezien een 

joods ras niet bestaat. Zij bedoelen daarmee voornamelijk dat joden niet 

raszuiver zijn, omdat zij door hun afkomst meerdere rassen in zich zouden 

verenigen. Het gemis aan raszuiverheid vormt echter geen enkele belemme

ring om voor joden zeer uiteenlopende sociale, culturele of psychologische 

kenmerken vast te stellen. Bovendien is ook de kwestie van rassenvermenging 

op hen van toepassing. De aandacht voor deze kwesties, inclusief de terugke

rende stelling dat een joods ras niet bestaat, kunnen we beschouwen als een 

reflectie op de antisemitische propaganda van de nazi's. Met name wordt 

ingegaan op het verbod op huwelijken tussen joden en niet-joden. Volgens 

Hagedoorn en Steinmetz zou die verordening voor joden zelf toch niet 

ongunstig zijn, omdat daardoor hun voortbestaan gegatandeerd kan worden. 

Hoewel ik deze houding eigenlijk ook voor die tijd volstrekt onbegrijpelijk 

vind, was hun houding in ieder geval niet geticht op cultuurvernietiging en 

genocide van joden. Maar nu wij weten dat het huwelijksverbod uiteindelijk 

"slechts" een van de eerste fasen zou worden van het plan om de totale joodse 

bevolking uit te moorden, wordt hun argumentatie wel bijzondet wrang. 

Niet ras is dus het exclusieve criterium, maar de mogelijkheid een 

groep als "anders" te representeren, en de essentie van het "anderszijn" vast te 

leggen. Willen we grip krijgen op de manier waarop raciale ongelijkheid 

ontstaat, dan is analyse van de discursieve samenhang met andere sociale 

subjecten van cruciaal belang. Lexicalisaties van ras zijn niet de enige aankno

pingspunten om te bepalen of we met een raciaal of racistisch vertoog te 

maken hebben. Opvallend zijn juist de onverwachtse interferenties met 

stand, afkomst of volk. Hiervoor heb ik dan ook de hypothese geformuleerd 

dat kenmerkend voor de oudere vormen van racisme precies die interferentie 

is van vertogen over standen en rassen. Nationaliteiten lopen daar soms ook 

dwars doorheen. Zo verwerven de categorieën stand (lees ook: beroepsgroep) 

en volk raciale en racistische betekenissen. De categorieën worden ook door 

elkaar gebruikt, wat al blijkt uit de talloze malen dat de auteurs erop wijzen 

dat men deze op de juiste manier dient te hanteren. Sociale en psychologische 

vaardigheden verschillen naar stand en volk. Begrippen die misschien eerder 

bij de rassentheorieën horen, zijn dus op diverse sociale subjecten van toepas

sing, de semantische velden lopen in elkaar over. Toch lijkt het er veel op dat 

het ras of de raciale herkomst de primaire factor blijft. Daaraan wordt aller-
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eerst identiteit en geestelijke potentie afgewogen. Wat de sociale subjecten 

bindt, is het idee van erfelijkheid, het biologisme. 

Biologisme in samenhang met de representatie van joden als "verschil

lend", als niet-Nederlands, legt de basis voor de antisemitische betekenis. Aan 

de andere kant spreken auteurs zich uit tegen antisemitisme, dat wil zeggen 

tegen een slechte behandeling van joden. Dergelijke ogenschijnlijke tegen

strijdigheden komen regelmatig voor en worden alleen opgeheven als we een 

onderscheid maken tussen declaratie en vertoog-effect. De culturele verschil

len voeren de boventoon, maar zijn in wezen niet anders dan de raciale 

verschillen, want ook die blijven niet beperkt tot fysieke verschillen. Ook dan 

ontstaat regelmatig interactie met culturele verschillen, terwijl verschil zelf als 

connotatie niet alleen anderszijn heeft, maar ook minder-zijn of simpelweg er 

niet bij horen. In de verbeelding van "wij", het sprekend en aangesproken 

subject, spelen ras, cultuur en stand door elkaar heen: joden horen daar niet 

bij, evenmin mensen van "lagere stand" en boeren, of vertegenwoordigers van 

niet-blanke rassen. Met andere woorden: op discursief niveau zijn ze uitgeslo

ten, ze zijn geen potentiële lezers of aangesproken subject. De vaststelling van 

de culturele, sociale en psychologische eigenschappen van joden, bevestigen 

dit nog eens, doordat alleen de (vermeende) verschillen in kaart worden 

gebracht. Cultuur wordt nog duidelijker aan ras gekoppeld op het moment 

dat Steinmetz de discussie op gang brengt in hoeverre de rassen tot een van de 

drie cultuurgroepen horen: natuur, halfcultuur of cultuur. 

Mijn vraag in hoeverre het commentaar van de wetenschappers op wat 

zij noemen het misbruik van rassentheorieën, consequenties heeft voor hun 

beschouwing van kolonialisme of imperialisme, is vrij eenvoudig te beant

woorden. Die consequenties zijn niet evident. De auteurs gaan niet in op de 

racistische rechtvaardigingen. Zij verwijzen er evenmin naar. Exploitatie van 

gebieden buiten Europa komt wel ter sprake en zo ook de verhoudingen 

tussen westerlingen of blanken en de bevolkingsgroepen met wie zij in aanra

king komen. In beide boeken wordt gesteld dat die exploitatie mede een 

impuls gaf aan de wetenschappelijke interesse voor de rassen. Om de verhou

dingen tussen kolonisator en gekoloniseerde te beschrijven of tussen verschil

lende rassen in het algemeen, brengen zij de standpunten en argumentaties 

van de natuurlijke historie naar voren, die we kennen uit de oudere school

boeken. Uitroeiing van volkeren kan nog steeds gepresenteerd worden als een 

natuurlijke ondergang, veroorzaakt door een aanraking met een "hoger" ras. 

De analogie met de verhoudingen in de dierenwereld moet deze verklaring 

aannemelijk maken. De strijd tussen hogere en lagere diersoorten, waarbij de 

laatste het onderspit delft, slaat de brug naar de verhoudingen tussen groepen 

mensen. De ondertitel Wording, strijd en toekomst van De rassen der mensch-
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beid geeft uiteindelijk de basisgedachte over rassen weer. 

Kritiek op misbruik van rassentheorieën geldt dus exclusief het toen

malige politieke misbruik van nazi-Duitsland. Vertogen over ongelijkheid 

van rassen, bevestigd door de ondergang van rassen waarmee blanken in 

aanmerking kwamen, zijn dus van een heel andere orde en het is voor een 

goed begrip van racisme belangrijk die in de analyse als aparte vertogen te blij

ven zien. Opvallend is dat de auteurs zich weinig polemisch opstellen, terwijl 

zij in hun kritiek de nazi's en al diegenen die de wetenschap zo misbruikten, 

impliciet opvoeren als serieuze discussiepartners. Zij gaan met name in op 

volgens hen oneigenlijke toepassingen van concepten en termen en in het 

verlengde daarvan op theoretische misvattingen. Steinmetz komt er zelfs toe 

om te betogen dat rassenwaan niet bestaat. Opnieuw worden definities bijge

steld. Dit toont hoe belangrijk het is, zoals Billig (1988a; 1988b) al bepleitte, 

om in de analyse van racisme of antisemitisme, ook te analyseren hoe deze 

verschijnselen worden gedefinieerd. Dergelijke herdefinities zijn retorische 

strategieën. 

8.4 De oorlogsjaren 

Het was nauwelijks te verwachten dat onmiddellijk na de Tweede Wereldoor

log een duidelijke verandering te zien zou zijn in de benadering van rassen. In 

feite zijn de oorlogsjaren niet afgelopen als Nederland bevrijd is. Inzichten 

over de wetenschappelijke verwerking van de holocaust zijn ook in de tijd dat 

ik aan dit onderzoek werkte, regelmatig bijgesteld. De conclusies van twee vrij 

recente onderzoeken naar de attitudeveranderingen na de oorlog, zouden de 

verwachting moeten temperen dat de oorlogservaringen mensen milder zou 

maken. Al eerder noemde ik het onderzoek van Hondius (1990) waarin zij 

aantoont dat antisemitische vooroordelen de oorlog overleefden en daarna 

zelfs heftiger waren dan daarvoor. Nog minder hoopvol had Van Vree (1995) 

mij moeten stemmen met zijn zeer interessante studie In de schaduw van 

Auschwitz over de ontwikkeling van de receptie en verbeelding van de oorlog. 

In de eerste twee decennia na de bevrijding wordt de oorlog vooral gezien als 

de grote breuk in de westerse beschaving. Dan is de verbeelding volledig 

beheerst door de tweedeling goed en fout, helden en vijanden, slachtoffers en 

daders. Een manchicheïstisch beeld geeft vorm aan de dramatische vertellin

gen over goed en kwaad, trouw en verraad die uiteindelijk leiden tot het 

herstel van de oude orde. Van Vree constateert dat eigenlijk pas in de jaren 

zestig, met het proces tegen Eichmann, de receptie van de oorlog verandert. 

In die periode verandert ook het beeld van geschiedenis, de "grote verhalen" 
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boeten aan betekenis in. Continuïteit wotdt een kernbegrip.1'1 Het verleden 

wordt herzien. Dan speelt de kritische beschouwing van kolonialisme een 

belangrijke rol, evenals de protesten tegen de oorlog in Vietnam.11 

Als Sirks en Methorst in 1948 Het bevolkingsvraagstuk uitbrengen, zijn 

de oorlogsjaren eigenlijk nog maar net voorbij. Toch blijft staan dat kritiek op 

kolonialisme nog niet komt van de wetenschappers die ik hierboven aan het 

woord heb gelaten. Zij staan bovendien nog ver verwijderd van ideeën van 

interculturaliteit. Zelfs interracialiteit ligt gevoelig. Een aantal auteurs is niet 

zo voor een al te sterke raciale vermenging of wijst die zelfs af. Tegen gebruik 

van het begrip ras heeft uiteindelijk niemand bezwaar. 

Ik ben op zoek gegaan naar polemischer publicaties, gericht tegen anti

semitisme en rassenpolitiek. Zo kwam ik terecht bij Het "wetenschappelijk" 

antisemitisme van Henri Polak (1933) en Antisemitisme en jodendom waarin 

onder redactie van H.J. Pos (1939) een verscheidenheid aan artikelen is opge

nomen.16 De eerste bijdragen van Pos en Presser zijn het meest uitgesproken: 

zij positioneren zichzelf heel expliciet tegen antisemitisme en zoeken niet in 

de eerste plaats naar fouten in de argumentaties en in toepassingen van 

begrippen. Hun benadering is anders. Volgens hen is antisemitisme - hoe 

verfrissend in vergelijking met de andere wetenschappers - een vorm van 

xenofobie. Antisemitisme bestaat omdat joden als vreemdelingen worden 

gezien. In hun vermeende anderszijn ligt de kiem van antisemitisme. Antise

mitisme wordt dus eigenlijk als een absutd verschijnsel beschouwd. Verfris

send is die visie omdat die een goede tegenhanger vormt tegen 

beschouwingen die zich vooral uitputten in theoretische en conceptuele argu

mentaties. Bovendien zien we hoe samen met die xenofobie-gedachte ook 

opvattingen over verhoudingen tussen rassen bekritiseerd worden. Presser is 

bijvoorbeeld heel duidelijk in zijn verwijt aan wetenschappers die de volgende 

chronologische gevolgtrekking maken in hun verklaring van het verdwijnen 

van volkeren: botsing, vervolging en verbanning. 

Geen wonder dat al mannen van wetenschap gezwicht zijn voor de verleiding, in dat alles 

maar een onontkoombaar noodlot te zien: het moet blijkbaar zo zijn en het kan niet anders; 

discussie en studie zijn overbodig ten aanzien van een historische ontwikkeling, die zich met 

zulk een verpletterende analogie voltrekt, blijkbaar geheel naar eigen wetmatigheid. Het is 

een historisch perspectief, waarin de ondergang der Duitse Joden volkomen schijnt te passen 

als de zoveelste gebeurtenis in een feitenketen van eeuwen, waarin elke schakel onverbreke

lijk is samengesmeed met de andere [...] (Presser 1939:2) 

In tegenstelling tot de wetenschappers die ik eerder citeerde, brengt Presser 

deze vertogen over koloniaal racisme en uitroeiing elders dus wel in verband 
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met het antisemitisme. Hij voegt deze vertogen bijeen tot een samenhangend 

geheel. Presser neemt geen genoegen met economische verklaringen voor 

antisemitisme. Om zijn kritische stellingname kracht bij te zetten, trekt hij 

bovendien het vooruitgangsgeloof dat door Steinmetz werd uitgedragen, in 

twijfel. Steinmetz (1938) meende namelijk aan vijf ontwikkelingstijen een 

toename van humaniteit te kunnen afleiden: bestraffing van zware misdaden, 

oorlogsvoering, behandeling van vrouwen, slavernij en actief medelijden. Op 

deze graadmeters van vooruitgang laat Presser de kritische vraag volgen hoe 

deze in overeenstemming moeten worden gebracht met de behandeling van 

joden (12). 

Maar hoe anders en verwarrend is dan weer de bijdrage van Waarden

burg, direct volgend op die van Presser. Daarin herkennen we standpunten en 

argumentaties van Steinmetz en Hagedoorn. Ook Waardenburg gaat ervan 

uit dat er geestelijke raskenmerken bestaan en ook hij stuit op de methodolo

gische problemen. Duits antisemitisme keurt hij ten stelligste af, maar hij 

betreurt de assimilatiepogingen onder joden en vindt wat dat aangaat de 

Duitse huwelijksmaatregelen gerechtvaardigd: 

De antisemitische maatregelen in Duitschland, hoe weerzinwekkend ook, dragen er in ieder 

geval weer toe bij het rasbewustzijn en saamhoorigheidsgevoel bij de Joden re versterken. 

Voor die Joden, die prijs stellen op hun bezit, is her dus van belang, als zij uit den smeltkroes 

gered worden. (Waardenburg 1939:24) 

Direct daarna: 

De Joden zeil' gedragen zich t.o.v. de rasvraag zeer verschillend. In tijden van verdrukking 

verkondigen de meesten, dat alle rassen gelijk zijn. Persoonlijk heb ikgemerkr, darvele Joden 

overgevoelig zijn geworden op dit punt en de neiging hebben evidenre verschillen re ontken

nen. Daarentegenover staan talloozen uit alle tijden, die er sterke rassentrots op nahielden en 

daarbij nog fijne nuanceeringen aanbrachten. (25) 

Waardenburg past het idioom uit de rassentheorieën vrijuit toe op joden, 

zoals in deze citaten duidelijk naar voren komt. Stereotypen bespreekt hij 

ook. Die wijst hij niet altijd direct van de hand. Sommige vermeende karak

tertrekken verklaart hij door omstandigheden (joden zijn zo geworden), bij 

andere stelt hij zich de vraag of die eigenschappen wel zo specifiek joods zijn 

en ook in dit opzicht lijkt zijn redeneertrant op die van Steinmetz. 

loch zijn nog veel meer variaties mogelijk binnen de publicaties ovet rassen. 

De wetenschappelijke verhandelingen die tot nu toe aan de orde kwamen, 
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waren in ieder geval ook geschreven met de intentie om antisemieten van 

repliek te dienen. Maar binnen de veelheid aan publicaties over rassen zijn er 

andere, talloze, die werkelijk extreem en onomwonden antisemitisch en racis

tisch zijn. Na een zoekactie door de catalogus van de Universiteitsbibliotheek 

van Amsterdam, verliet ik met een stapel ogenschijnlijk interessante literatuur 

de bibliotheek. Toen ik de boeken eenmaal begon te lezen, bleek de stapel ook 

veel minder onschuldige, en apert antisemitische lectuur te bevatten, waaron

der een uitgave van Hylkema Ras en toekomst (1941) en een brochure van 

'Der vaderen erfdeel", van de Werkgemeenschap voor Volkskunde (1938) 

Wat is ras, De laatste is zonder meer een huldeblijk aan het Germaanse ras, 

hoewel dit niet meteen in een eerste oogopslag duidelijk is. De auteur 

verschiet zijn racistische kruid pas na een "fraaie" opbouw, vol met analogieën 

(wederom met het natuur-motief) en de argumentatie lijkt rond voordat hij 

zijn eigenlijke stelling poneert. Geleidelijk aan maakt hij de overstap naar het 

eigenlijke thema van zijn werk. Een zeer banaal racistisch boekwerkje, dat ik 

hier verder gesloten laat. 

Maar in de stapel bevond zich ook Ras en misdaad'(1939) van de socio

loog Bonger. In het voorwoord spreekt hij zijn afschuw uit over de manier 

waarop het gehele onderzoeksterrein van de rassenleer in diskrediet is geraakt. 

Hij maakt melding van de vervolging van joden. Toch is hij er niet voor om 

daarom de hele rassenleer maar, zoals hij zegt "in de Orkus te werpen en weer 

terug te keren tot het oude inzicht, volgens welke de mensen van alle rassen in 

geestelijk opzicht - de fysieke verschillen zijn voor een ieder zichtbaar en dus 

onloochenbaar - gelijk zijn." Hij stelt voor om in wetenschappelijke publica

ties over ras en misdaad de huidige rassenwaanzin te negeren. Die houding nu 

is geheel conform die we aantroffen in De rassen der menscheiden Het bevolen 
kingsvraagstuk. Ook Bonger betoont zich zeer kritisch ten aanzien van de 

toenmalige politieke situatie. Maar dit laat onverlet dat hij wel een link tussen 

ras en misdaad legt. Klaarblijkelijk werden hiervan statistieken bijgehouden. 

In zijn boek zijn in ieder geval tabellen te vinden waarin misdaad gerelateerd 

wordt aan diverse rassen en (etnische) bevolkingsgroepen. 

Bonger volgt dus uiteindelijk, ondanks zijn kritiek, de weg die theore

tici als Steinmetz, Sirks en Barge ook waren gegaan. De psychische eigen

schappen van ras zijn moeilijk vast te stellen, ze bestaan wel degelijk en het is 

onzin om van een gelijkheidsbeginsel uit te gaan. Bonger noemt die houding 

dogmatisch, Steinmetz sentimenteel. 

De houding van Polak en Presser is dus wel duidelijk anders dan van de tijd

genoten die ik hierboven naar voren bracht. In hun lijn past ook de publicatie 

van W.F. Wertheim een decennium later, Het rassenprobleem: de ondergang 
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van een mythe ( 1949). Dit boek demonstreert dat ook zeer kritische opvattin

gen over rassen mogelijk waren, ook over racisme in de Nederlandse gebieds

delen. 

Het rassenprobleem is het product van zijn lezingen over het "rassen-

probleem" in Nederlands-Indië. Deze problematiek wilde Wertheim relate

ren aan de wetenschappelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten ten 

aanzien van het "negervraagstuk", om zoals hij in het voorwoord zegt "een 

bijdrage te leveren aan een zuiverder beoordeling van de diepere oorzaken van 

de huidige ondragelijke spanningen in Indonesië". Wertheim schroomt niet 

om een relatie te leggen tussen de claim van Arische superioriteit onder Hitler 

aan de ene kant en onder Nederlanders in Indonesië aan de andere kant, een 

kritische houding die voor die tijd opmerkelijk was. (Steinmetz, tien jaar 

eerder, ontkende die rassenwaan in Indonesië nog ten stelligste. Hij vond dit 

begrip althans niet van toepassing.) 

In Nederland ontmoeten wij dit spook nog in de vorm van de koloniale mentaliteit, van het 

onwillekeurig neerzien op de donker gekleurde Indonesische volkeren. Elk geringschattend 

oordeel over "die inlanders", die niets kunnen, althans niet zonder "ons", bergt iets van die 

rassenwaan in zich, die wij meenden in her Hitlérisme te moeten bestrijden. (Wertheim 

1949:9) 

In zijn betoog over rasmythen in Indonesië en Amerika bepaalt Wertheim zijn 

standpunt over de invulling van het ras-concept: hij betwijfelt of in biologi

sche zin van rassen kan worden gesproken en hij plaatst "ras" tussen aanha

lingstekens. Tot een principiële of absolute afwijzing komt hij, hier althans, 

niet. Erfelijkheid van lichamelijke eigenschappen is voor rassen al wel vastge

steld, maar, zo stelt hij, in hoeverre het raciale type zich ook onderscheidt 

door psychische erfelijke eigenschappen, daarover bestaan binnen de weten

schap nog geen duidelijk aanwijzingen (17). Dit vraagstuk was actueel, gelet 

op de veelvuldige verwijzingen hiernaar, ook in de andere publicaties uit deze 

periode. Wertheim hekelt bovendien de kwaliteit van de onderzoeken op dit 

gebied. 

Interessant is dat hij voor een sociologische benadering van "rassen-

problemen" pleit. Deze invalshoek behoedt voor speculaties: 

Ziehier een methode van benadering der rassenproblemen, die ons een zeker inzicht in de 

huidige tassenproblematiek belootc; die het rassenvraagstuk terugbrengt tot een sociaal 

vraagstuk, van het standenvraagsruk niet essentieel verschillend; een methode die ons onthett 

van de thans nog onvervulbare taak om het ettelijke van het aangeleerde, om de nature van 

de nurture te scheiden; en die ons derhalve behoedt voor voorlopig op geen enkele wijze 

wetenschappelijk te verantwoorden speculaties over aangeboren raciale eigenschappen. (29) 
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En ook de motieven van wetenschappers laat hij niet onbesproken: 

Zo zien wij dus, dat het rassenvraagstuk, evenals het standenvraagstuk, in wezen beheerst 

wordt door een algemeen menselijke ttek: de distinctiezucht. (38) 

Deze kleine selectie uit het werk van Wertheim maakt voor wat betreft de rela

tie tussen ras en racisme het volgende duidelijk. Wertheim erkent racisme als 

actueel verschijnsel in Nederlands-Indië, hij waagt in zijn kritiek een relatie te 

leggen met racisme onder Hitler en hij pleit voor een sociologische invalshoek 

van het "rassenvraagstuk". Hiermee betoont hij zich zeer kritisch in vergelij

king tot de meeste van de hier besproken wetenschappers. 

De laatste wetenschapper die ik hier aan het woord laat, is Bijlmer. Zijn 

verslag van de expeditie naar Nieuw-Guinea in 1935 en 1936, Naar de achter

hoek der aarde (ca. 1950), is in een andere stijl geschreven dan de voorgaande 

publicaties. Bijlmer heeft zijn wetenschappelijke bevindingen verwerkt in een 

persoonlijk en af en toe spannend reisverslag. 

Zoals we hiervoor hebben gezien had deze expeditie in de jaren dertig 

de volle belangstelling van de geografen. Men wilde onder andere meer weten 

over habitus en verwantschappen van de bevolkingsgroepen. Vooral was men 

geïnteresseerd in de "dwergpapoea's", over wie, noch over de gebieden die zij 

bevolkten, op dat moment in het Westen veel bekend was. De teneur van het 

boek, de benadering van de mensen, past semantisch-ideologisch bij de titel. 

De metaforische dimensie van de titel wordt onmiddellijk duidelijk in de 

openingszin: "Daar, waar de Oude Wereld aan de Nieuwe grenst, ligt een 

duister land, als een scherf van de uiteengebarsten aardkorst dobberend in een 

verlaten uithoek van de Stille Oceaan" (9). Vrijuit hanteert Bijlmer begrippen 

als wild, bastaard, kinderlijk of spreekt hij van een primitief uiterlijk en een 

onnozele gelaatsuitdrukking. Sommige foto's en onderschriften zijn boven

dien buitengewoon schokkend. Waar de meeste wetenschappers die ik in dit 

hoofdstuk aan het woord liet, toch in ieder geval enigszins gematigd waren in 

hun uitspraken over raciale aanleg en raciale meer- en minderwaardigheid, is 

dat hier niet het geval. De wereld bestaat uit Blank, Zwart en Geel. Die kleur 

bepaalt de (lots)bestemming. 

De rol van Blank en Geel ligt hierbij in het duister. Eén ding staat vast, de tol, die Zwart er 

bij te spelen krijgt, is die van figurant. En toch is Zwart het ras, dat tot op het huidige ogen

blik nog veelal onbeperkt heerst op dit van Australië afgescheurde brokstuk gtonds. 

Nieuw Guinee is het domein der papoea's. Wild en oorspronkelijk is dit volk, dat zijn leven 

slijt in de eindeloze wouden en moerassen, welke het land overdekken. (10) 
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Voor "zwart" is die toekomst weinig florisant. Kolonialisme en verdere econo

mische inkapseling van deze gebieden, vindt Bijlmer geen zaken om te bedis

cussiëren. Hij heeft wel oog voor de slechte behandeling door blanken elders, 

maar kolonialisme bekritiseert hij niet. Volgens hem hoort kolonialisme bij 

een mensenslag dat op onderzoek en avontuur uitgaat (240). Bovendien legt 

hij uit dat het Caucasische ras haar heersende positie niet zomaar verkreeg. De 

argumenten, de metaforen, de coulante houding tegenover kolonialisme uit 

de oude vertogen vinden we hier herhaald. 

Verbazingwekkender nog is het hoofdstuk "Papoease raskenmerken, 

Semitische trekken en dwergeigenschappen" (204-220), waarin Bijlmer 

verwantschap tracht aan te tonen tussen Papoea's en een semitisch ras, dat net 

als het "Arische ras" (zijn term) tot het blanke ras zou behoren. Het idee van 

een joods ras staat bij Bijlmer niet ter discussie. De context van antisemitisme 

en jodenvervolgingen negeert hij en is dus van geen enkele invloed op zijn 

betoog. Verheugd deelt hij aan het begin van het hoofdstuk mee dat het geen 

moeite kostte om mensen (d.i. mannen) "onder de meetlat te krijgen" (204). 

Vooral bij de "kustpapoea's" zou het joodse uiterlijk opvallend zijn. Met foto's 

tracht hij de lezer hiervan te overtuigen. Vervolgens werkt hij de verklaring 

voor de verwantschap uit in het hoofdstuk "De Papoea en de evolutie der 

mensheid" (221-229). 

Bijlmer heeft zich in dit 

boek geen enkele beperking 

opgelegd in de beschrijving van 

de Papoea's. Evenmin hebben de 

oorlogsjaren invloed gehad. Die 

invloed is in geen geval terug te 

vinden in de termen die hij 

bezigt. Evenmin geeft hij aan hoe 

lezers zijn theorie over de 

verwantschap tussen het ras van 

Papoea's en joden moeten lezen, 

al was het maar om te voorko

men dat die zijn visie associëren 

met antisemitische geschriften. 

Over joden laat hij zich welis

waar niet expliciet negatief uit. 

Maar het idee van een joods ras 

wordt, zoals we gezien hebben, 

door zijn collega-wetenschappers 

niet onderschreven. Wat met Bron: Bijlmer (ca 1950) 244 
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Het Scmietisclu 

ken merkwaardig trio van de Mimikakust: een blonde papoca, ( 
harige bastaard en een jonge kustpapoca met Melk Semietisch uiterlijk 

Bron: Bijlmer (ca ]<)50122S 

toevoeging van deze korte beschrijving van het werk van Bijlmer vooral 

duidelijk wordt, is de variëteit m posities die wetenschappers in en rond de 

oorlogsjaren in konden nemen. Misschien heeft Bijlmer zichzelf meer vrij

heid gegund doordat hij zijn wetenschappelijke expeditie presenteert in een 

zeer toegankelijk geschreven boek. Toch heeft men ook dit boek de moeite 

waard gevonden om uir te geven. 

Ook door de inhoud van de andere werenschappelijke bronnen die ik 

hierboven naar voren bracht, was ik regelmatig zeer geschokr. Ik had mij er 

wel op voorbereid dat twijfel aan het bestaan van rassen in de jaren rond de 

oorlog niet zo groot zou zijn, ook niet onder vooraanstaande wetenschappers. 

Maar de uitspraken van een aantal onder hen gaven mij vaak het gevoel dat er 

niet veel veranderd was in vergelijking met het einde van de vorige eeuw. De 

invloed van de oorlogsjaren was eigenlijk niet zo goed aan te wijzen. Wel was 

duidelijk dat men zich bezighield met het "jodenvraagstuk". Sommige al te 

negatieve opvattingen over "andere" rassen verdwenen naar de achtergrond. 

Geringschatting van "negers" of van zogenaamde natuurvolken blijft voortbe

staan en vormt een constante. Voor uitroeiing pleit men dan wel niet, maar 

cultureel gezien en als mens lijken ze van generlei betekenis. Van belang zijn 

sociaal-economische en zogenaamde puur werenschappelijke drijfveren. 

Daarbinnen kunnen "zij" een plaats krijgen of hun plaats veroveren. 

Stellingnamen en argumentaties ten aanzien van antisemitisme en de 

nazi-politiek vond ik soms heel moeilijk te volgen. Er bestaat geen joods ras, 

wel bestaan er joodse karakteristieken. De maatregelen tegen gemengd huwen 

kon men aan de ene kant afkeuren, aan de andere kant kon men zich er toch 

ook wel in vinden, omdat de assimilatie nu wel zo ver was doorgeslagen dat 
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het eigenlijke culturele erfgoed van joden verloren dreigde te gaan. 

Hoewel ik niet de pretentie had met de analyse van De rassen der 

menschheiden Het bevolkingsvraagstuk een representatief beeld te schetsen van 

de raciale vertogen binnen de wetenschap, springen de overeenkomsten met 

de andere onderzoeken wel in het oog. En de kenmerken die Van Heek 

(1978) noteert voor het sociologisch klimaat in de jaren dertig, gaan ook op 

voor deze boeken: een optimistisch toekomstperspectief, een latent evolutio-

nisme en soms een sterk sociaal-darwinisme, kenschetsen ook de bijdragen 

van de wetenschappers die hierboven aan de orde kwamen. 

Noten  

1 Zie voor het verschil tussen een connectief en een argumentatieve operator speci

aal Van Eemeren e.a. 1996:406-415. 

2 Zie H. Bloem (1939), "Indrukken van een reis naar Zuid-Afrika". 

3 Deze aanduiding van Papoea's is waarschijnlijk algemeen. In het Tijdschrift voor 

het Onderwijs in de Aardrijkskunde vut 1932 komt deze karakterisering voor in de 

aankondiging van de Indische Tentoonstelling te Den Haag: "De kleeding, de 

gebruiksvoorwerpen, de kunstnijverheid geven een kijk op het leven der talloos 

verschillende volkeren, van de kunstzinnige, fijnbeschaafde Baliër tot de Papoea 

toe, die nog geheel in het steenen tijdperk leeft" (134). "'Echte' inlanders, Arabie

ren en andere Oosterlingen'' zouden daar over het terrein lopen. 

4 De bijdtage van R. Steinmetz (niet te verwarren met S.R. Steinmetz) analyseer ik 

niet. De andere auteurs leveren voldoende relevante standpunten en argumenten. 

Bovendien is de reputatie van R. Steinmetz nogal omstreden. Rond 1933 propa

geerde hij nog het nazisme, ten tijde van de publicatie in Rassen der menschheid, 

was hij anti-nazist, maar later treedt hij weer toe rot het nationaal-socialisme. 

(Biervliet e.a. 1978:221, naar Schöffer 1956) 

5 Een vergelijkbaar argument, stoelend op dezelfde vergelijking, bracht Steinmetz 

eerder naar voren: 

Rasverschil brengt ongetwijfeld mede aanlegsverschil, al kunnen wij dit in het bizonder nog 

maar gebrekkig aanwijzen. Waren op een gegeven oogenblik alle jonge Grieken door jonge 

Chineezen vervangen, het Grieksche volk en de Grieksche beschaving waren zonder twijfel 

in hooge mate andere gewotden: naast het physisch milieu, de geschiedenis, de traditie en 

heel het vastgesteld kultuurbezit doet het ras als bepaler van des volks toekomst en kunnen 

wel degelijk mede, en in niet geringe mate. (Steinmetz 1920:25) 
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Hij stemt daarbij niet in met het standpunt van Boas dat in Amerika de Europese 

volkeren binnen afzienbare tijd naar elkaar toe zullen groeien. Volgens Steinmetz 

is dit hooguit mogelijk als rekening wordt gehouden met zeer brede tijdspanne, 

want ook met de consolidatie van de verschillende raciale eigenschappen ging een 

lange tijd gemoeid (26). 

6 E.F. von Eickstedt (1892-1965) is Duits antropoloog en vermaard om zijn ras-

theoretische werken. Hij is vanaf 1933 hoogleraar in Breslau. Zijn meerbandige 

werk "Die Forschung am Menschen" (1937) over antropologie en etnologie is zeer 

racistisch. Hij is ook politiek een zeer omstreden figuur: hij looft niet alleen de 

voorlopers van nationaal-socialisten, maar ook Hitler zelf voor zijn verdienste aan 

de rassenkunde. (Römer 1985) 

Sirks spreekt ook zijn vermoeden uit dat Von Eickstedt een vooringenomen 

standpunt inneemt als hij probeert het zogenaamde Daalsche of Fälische ras bij 

het Noordse in te voegen: 

Wel heeft v. Eickstedt geprobeerd, dit ras in het Noordsche in te voegen en als "Home dalon-

ordicus" naast het zuivere teutonoordsche type te plaatsen, maar het maakt eenigszins den 

indruk dat dit streven meer ingegeven is door de wensch om een aantal vooraanstaande 

Duitsche figuren als Noordsch te kunnen beschouwen, dan door zuivere anthroplogische 

motieven. (Sirks:133, in Methorst & Sirks 1948) 

7 In andere publicaties gaat Batge wel in op de actuele politieke ontwikkelingen. 

Dit doet hij bijvoorbeeld latei, in 1939, als hij een voordracht houdt over her 

rassenvraagstuk op een studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de 

R.K. Charitatieve Vereeniging voot Geestelijke Volksgezondheid en de R.K. 

Universiteit te Nijmegen. Toch acht hij het ook dan van belang om terug te gaan 

naar de basis, naar de eigenlijke vragen. Nogmaals stelt hij dat onderzoek naar de 

psyche van de rassen niet behoort tot het terrein van de antropologie. Hij hekelt, 

net als Steinmetz, een verkeerd gebruik van ras (rashygiëne is in feite volkshy-

giëne) en vervolgt met een overzicht van de raskenmerken. Daarna keert hij terug 

naar de kwestie van de geest. Bestrijden zal men niet dat er relatie bestaat tussen 

lichaam en geest, methodologisch is die relatie bijna niet aan te tonen, gelet op alle 

andete factoten die van invloed zijn. Voot één ras staan de psychische eigenschap

pen echter wel vast en ook hier, zonder commentaar, geeft Batge de visie van 

Linnaeus weer over de "homo africanus". 

8 De verwerking van het concept van "echte mensen" lijkt veel op die wij eerder 

signaleerden in de schoolboeken van voor 1900, waarin impliciet een formule 

wordt gegeven voor "menszijn", waaraan sommige "rassen" niet of nooit zullen 
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b e a n t w o o r d e n (zie h o o f d s t u k 3) . In he t h ier o p g e n o m e n ci taat stel t H a g e d o o r n 

later "wilde" " m e n s c h e n s t a m m e n " tegenover "menschel i jker wezens" , als equiva

lent van "echte mensen" . 

9 S t e inme tz d o e t eenzelfde aanbeve l ing in De nationaliteiten in Europa ( 1 9 2 0 : 3 1 -

3 5 ) . Hi j is evenwel een v o o r s t a n d e r van geli jkstell ing van joden , zoals in N e d e r 

l and reeds het geval was. T o c h deed hij o o k m i n d e r fraaie u i t sp raken als hij de 

verd iens ten van oor logen naa r voren b reng t in "La guerre , m o y e n d e sélect ion 

collective", in A. C o n s t a n t i n (1907) Le rôle sociologique de la guerre, 168 v .v: 

z o n d e r oor log z o u d e n m a n n e n "door t r ap t , zelfzuchtig en laf w o r d e n , ne t als de 

joden van t egenwoord ig" (zie Poliakov 1 9 7 9 : 3 0 5 ) . In 1938 lijkt hij aan d e oor log 

eenzelfde effect toe te schri jven, hoewel hij zich d a n nie t in den ig r e r ende b e w o o r 

d ingen over j o d e n ui t laat . A l d u s r o n d t hij tevens zijn paragraaf over rassenver-

m e n g i n g af: 

Zooals de ontzettende oorlog ten allen tijden en bij alle volken de edelste menschen, de 

grootste geniën, heelt voortgebracht, naast de laagste wreedheden ook modellen van zelfs-

verloochening en zelfopoffering, niet het minst bij vrouwen [...] "Het bloed der martelaren 

is het zaad der kerk" geldt nog algemeen. Dat het overwinnen van groote moeilijkheden de 

sterke menschen maakt, is waat ook voor volken en groepen. Zouden de arme Joden in ieder 

land zooveel tot stand gebracht hebben zonder den zwaren strijd met hun omgeving. En 

vooral: zouden zij zonder vervolging en vernedering hun vasten samenhang behouden 

hebben, hun eenheid ondanks alle verspreiding? Waar zij door het omringende volk sociaal 

en kultureel als gelijken worden opgenomen, daar assimileeren zij zich: de enkeling zal er 

mee gebaat zijn, maar de lokale gtoep, het Jodendom niet. het wotdt ovetbodig. een hinder

paal zelfs: oekonomisch, kultureel, sociaal. Veel dat mooi en goed was, eeuwenlang, verliest 

nu zijn bestaansvoorwaarden: de sterke groep, onverbiddelijk. Stetke groep - zwakke eenlin

gen, sterke eenling - zwakke groep! (373) 

10 S t e inme tz han t ee r t hier in zijn a r g u m e n t a t i e een bepe rk t e o p v a t t i n g over de 

joodse idente i t . Hi j b e s c h o u w t die als essentieel religieus. A b r a m (1993) heeft 

deze ident i te i t voor vandaag de dag o p n i e u w t r ach ten te def iniëren aan de h a n d 

van vijf z o g e n a a m d e e rvar ingsgebieden . D e religie v o r m t s a m e n m e t d e joodse 

c u l t u u r en t radi t ie he t eerste ervar ingsgebied . 

11 E e n d r o g r e d e n w o r d t b i n n e n de p ragma-d ia lec t i ek gedef inieerd als: 

[...] een taalhandeling die een poging om een verschil van mening op te lossen frustreert of 

negatief beïnvloedt. Het gebruik van de term drogreden is dus systematisch verbonden met 

de regels voor een kritische discussie. (Van Eemeren e.a. 1996:384) 
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Leggen we de redenering van Steinmetz naast de tien regels voor een kritische 

discussie dan zouden we deze kunnen opvatten als een schending van regel 8: 

"Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruikmaken van redeneringen die 

logisch geldig zijn of geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen 

argumenten te expliciteren" (Van Eemeren e.a. 1996:363). We hoeven de bijdrage 

van Steinmetz niet te beschouwen in het licht van een redelijke discussie, maar 

eerder moeten we nagaan in hoeverre hij argumenten naar voren brengt die in die 

tijd door hun herhaald voorkomen algemeen aanvaard lijken te zijn. 

1 2 Zoals Brand inger (1991) laat zien is hiermee niet het laatste woord gezegd over de 

Tasmaanse bevolking. De reputatie van de wetenschappers is op zijn minst twij

felachtig te noemen. Tijdens en na Truganina's leven waren er ook "gemengde" 

Tasmaniërs, zij overleefden, evenals hun nakomelingen. Voor Europese weten

schappers waren alleen de "echte" Tasmaniërs interessant, en hun ondergang werd 

aangegrepen als het "levende" bewijs dat de lagere rassen het tegen de hogere 

rassen zullen afleggen. De wetenschappelijke interesse eindigde overigens niet met 

de dood van de laatste Tasmaanse man en vrouw. Ook hun stoffelijke resten, in 

delen of niet, werden begeerde objecten. 

13 Hitler liet zich voor zijn eugenetische programma's met name inspireren door het 

werk van Hans Günther (1891-1968) Rassenkunde des deutschen Volks (1922). 

Günthers ideeëngoed kende algemeen een brede verspreiding (Hannaford 

1996:360-1). 

14 Een confronterende en open voorstelling van Auschwitz blijft noodzakelijk, zegt 

Van Vree. Hij parafraseert daarbij Lanzmann (de maker van de film Shoah) als hij 

schrijft: "Zoals de melodramatische representatie [...] het verleden afsluit voor het 

heden, zo maakt de 'normalisering' in wetenschappelijke voorstellingen de vervol

ging en vernietiging tot geschiedenis terwijl dit verleden ons nog zo helder voor de 

geest staat en allerminst is voltooid." (Van Vree 1994:164). Dit is een pleidooi 

tegen normalisering van die fase uit de geschiedenis. 

Zie voor de discussie over de mogelijkheid en onmogelijkheid om de holocaust te 

representeren, ook Van Alphen Caught by History: Holocaust Effect in Contempor

ary Art, Literature, and Theory (1997). Van Alphen analyseert hierin tevens de 

manier waarop kunstwerken en literaire werken de betekenis van de holocaust 

actualiseren en ter discussie stellen. Zie ook Ester en De Moor (red.) Een halve 

eeuw geleden: De verwerking van de Tweede wereldoorlog in de literatuur (1994) 

15 Van Vree formuleert de relatie tussen kolonialisme en nazistische overheersing als 

volet: 
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Evenals de geschiedenis van het kolonialisme functioneerde de nazistische overheersing als 

een sleutelpassage in de constructie van een ander historisch en politiek discours [...] In de 

ogen van een groeiend aantal jongeren leverde deze geschiedenis een sluitend bewijs van het 

failliet van de burgerlijke normen en waarden, van de traditionele ideologieën en de superio

riteit van de westerse beschaving. (Van Vree 1995:161) 

16 Zie voo r ande re titels o o k Jansen (1994) h o o f d s t u k 5. Jansen n o e m t o n d e r m e e r 

Fritz Berstein die in Joodse problematiek ( 1935) duide l i jk aangeeft hoezeer in d e 

der t iger ja ren aper te v o r m e n van an t i s emi t i sme in N e d e r l a n d v o o r k w a m e n . 


