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Hoofdstuk 9 Naar een intercultureel perspectief

9.1 Inleiding
De aandacht voor rassen neemt in de schoolaardrijkskunde niet af na de oorlogsjaren. Dit bleek al bij de analyse van de foto's in hoofdstuk 7. De verschillende
drukken en delen van Kern-geografieen Land- en volken kunde laten zien dat er ook
in de jaren vijftig en zestig substantieel aandacht is voor de rassenindelingen. De
delen voor de bovenbouw van beide methoden besteden hier respectievelijk
twaalf en tien pagina's aan. Met dit onderwerp start de volkenkunde en het legt
dus gewicht in de schaal: eerst aan de hand van het ras onderscheidt men bevolkingsgroepen en individuen. "Ras" wordt bovendien in de onderbouw behandeld, in het tweede deel over de werelddelen.
De vooronderstelling in de theorievorming over racisme dat het rasbegrip na de Tweede Wereldoorlog in diskrediet is geraakt, vindt dus zoals gezegd
geen bevestiging in deze aardrijkskundeboeken. Net zo min als andere wetenschappers tonen auteurs van aardrijkskundeboeken zich terughoudend in de
presentatie van de rassen. Fahrenfort, co-auteur van Land- en volkenkunde, is hierover rond 1955 nog heel duidelijk als hij stelt dat men zonder kennis van de
verspreiding der mensenrassen geen begrip van de aardrijkskunde zal verwerven.1
In de aardrijkskundeboeken lijkt er na 1950 kwantitatief gezien eerder een opleving te zijn in de aandacht voor rassen. Kern-geografie munt in deel 4B voor de
bovenbouw zelfs uit in haar empirische benadering, met de formule voor schedelmeting, de criteria van haarvormen, pigmentatie en lichaamslengte. Ook de indeling naar haarvorm is oud.2

naar R. Martir,
Fig. 1. Lange en smalle schedel (doliehocraanj; korte en brede schedel
(brachycraan).

Bron: Kern-geografie. Deel 4B 1960:6-7

Fig. 2. Haarvormen: I. glad of sluik haar; 2. golvend haar; 3. kroesig haar.
Bron: Kern-geografie. Deel 4B 1960:6-7
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De index cranicusvAti Reczius heeft zo ruim een eeuw overleefd (zie hoofdstuk 2).
Tot in het begin van de jaren zeventig komt deze formule voor, ook ter onderscheiding van de subrassen in Europa. Zo dicteert het Aardrijkskundig werk- en
leerboek voor het voortgezet onderwijs nog in 1970 de subrassen in Nederland en
hun verspreiding: ten noorden van de grote rivieren woont het Noordse ras, ten
zuiden daarvan het Alpine ras en in Zeeland het Mediterrane type (deel 3
1970:64). Het onderstaande schema moeten leerlingen kunnen invullen:1
Ras blijft voorlopig een empirisch gegeven en een relevant geografisch concept.
Dit blijkt niet alleen uit analyses van Bosch (1969) en Madsen (1979) van aardrijkskundeboeken uit de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig. Ook
artikelen en boekbesprekingen in het tijdschrift van het KNAG bevestigen het
belang dat in deze periode nog aan rassen wordt gehecht: atlassen worden bekritiseerd zodra de samenstellers ervan rassenkaarten schrappen, ze worden geprezen
als ze die opnemen.'1
Toch tekent zich inhoudelijk wel een verandering af en misschien geeft
die wel de aanzet tot de afname van de raciale aandacht, een paar decennia later:
de raciale aanleg wordt betwijfeld. De auteurs van Kern- geografie (KG) en van
Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie (HVSG) brengen die twijfel onder woorden in het hoofdstuk over rassen. Of ze daarmee ook reageren op
het voorstel uit 1937 om de psychische raciale eigenschappen uit de leerdoelen te
schrappen (zie hoofdstuk 8), is niet duidelijk. Wel hoort ook dit voorstel binnen
een klimaat waarin niet langer zonder meer aanvaard wordt dat psychische kwaliteiten per ras kunnen verschillen. HVSG problematiseert de aanleg vanaf de eerste
druk in 1938, de auteurs van Ätjkiezen hier blijkens het voorbericht bewust voor
in de zevende druk in 1956.
Deze verandering is belangrijk. Door die aanleg in twijfel te trekken,
wordt niet alleen aan de basis van racisme getornd, maar komt ook de relevantie
van ras binnen de geografie ter discussie te staan. Bovendien vervalt dan de mogelijkheid om op grond van ras identiteit toe te kennen aan individuen of groepen.

Hoofdstuk 9 Naar een intercultureel perspectief

329

Als ras die waarde verliest, kan er ruimte ontstaan voor een dynamische visie op
identiteit en culturen. Dat is een zienswijze die past bij een intercultureel perspectief. Mijn visie daarop ik uiteindelijk in dit hoofdstuk formuleren, ook op basis
van de conclusies van de analyses tot nu toe: welke thema's, welke vertogen passen
bij een intercultureel perspectief of ondermijnen dit? Binnen dit perspectief is
ook gelijkwaardigheid een centraal begrip. Tot nu toe hebben de analyses van
schoolboeken en wetenschappelijke teksten duidelijk gemaakt dat de toepassing
van ras steeds weer ongelijkwaardigheid bevestigde of creëerde. De belangrijkste
vraag is dan ook of en in hoeverre de discussie over raciale aanleg resulteert in een
gelijkwaardiger verbeelding van diverse volkeren en culturen. Over die vraag gaat
paragraaf 2. Centraal staat de benadering van HVSG en KG in edities uit begin
jaren zestig.
Vervolgens ga ik in paragraaf 3 in op het begrip "ontwikkeling". Voor een
deel wordt de betekenis hiervan al duidelijk in de analyse van de standpunten over
raciale aanleg. Ontwikkeling heeft immers vaak ook een raciale connotatie. Wat
vervolgens na de jaren zestig over niet-Europese en niet-westerse volkeren wordt
geschreven is voor een groot deel bepaald door de vraag in hoeverre zij ontwikkeld
zijn en welke mogelijkheden tot vooruitgang er nog zijn. De norm voor deze
ontwikkeling, op technisch, geestelijk, dan wel economisch gebied, bepaalt het
Westen. Die onaantastbare, superieure verbeelding van het Westen wordt door
diverse tekstuele strategieën of procédé's ondersteund. Een aantal patronen breng
ik naar voren. Bovendien besteed ik in samenhang hiermee aandacht aan het
verschijnsel acculturatie, dat zowel in Ä"Cals HVSG wordt behandeld. Acculturatie definieert de verandering van een cultuur door contact met een andere cultuur.
Dit is ook een uitgangspunt van intercultureel onderwijs. De uitwerking van het
begrip acculturatie blijkt echter zeer eurocentrisch.
In paragraaf 4 bespreek ik enkele kenmerken van vertogen over de multiculturele samenleving in de jaren tachtig. Ik baseer mij daarbij voornamelijk op
mijn onderzoek uit 1990. De voorbeelden zijn wel representatief voor de worsteling die ook andere schoolboeken in de jaren tachtig en later vertonen om de
samenleving zo te presenteren dat alle leerlingen worden aangesproken en de
culturele verscheidenheid de norm is. Vaak overheerst een monocultureel beeld
en lijkt diversiteit vooral problemen te veroorzaken. Het idee van verrijking door
culturele uitwisseling staat hier nog ver vanaf.
In dit hoofdstuk wil ik uiteindelijk kenmerken van een intercultureel
schoolboek aangeven. In mijn visie past een indeling van mensen naar ras daar
niet in. De enige zinvolle manier om die indeling te bespreken is hem onder
fundamentele kritiek te stellen. Uitgangspunt is dat "ras" een sociale en politieke
constructie is. Dan wordt die indeling ter discussie gesteld om uit te leggen wat
racisme inhoudt; de vooronderstelling dat mensen in rassen te verdelen zijn,
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impliceerde vaak dat de identiteit en de ongelijkheid van mensen ook raciaal
bepaald was. In deze studie wilde ik de mogelijkheid openhouden dat ras een
neutrale betekenis kon hebben. In paragraaf 5 laat ik zien hoe smal de basis daarvoor in de praktijk is, ook als de notie van raciale aanleg is verdwenen. Ik toon dat
aan met een analyse van ras in twee methoden uit begin jaren negentig. Die
presenteren de raciale verschillen aan de hand van de inwoners van Nederland.
De oude bezwaren tegen ras zien we hier terug. Bovendien wordt duidelijk dat de
toepassing van dit begrip binnen de context van Nederland indicatiefis voor een
beperkte visie op de identiteit van de multiculturele samenleving.
Wat wordt precies bedoeld met een intercultureel schoolboek of leermiddel? Die vraag beantwoord ik tenslotte in paragraaf 6. Een veelheid van
aandachtspunten is te formuleren, ook aan de hand van gesignaleerde tekortkomingen. Toch berusten ze op een aantal principes. Daartoe behoort het principe
dat schoolboeken het beeld uitdragen dat mensen gelijkwaardig zijn. Daarnaast
zouden zij tegenwicht moeten bieden aan eurocentrisme, etnocentrisme en
stereotypen. Hoe deze verschijnselen zich aandienen in de oude schoolboeken is
in de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden. Een actuele vraag is hoe de
identiteit van Nederland als multiculturele samenleving ook discursief tot haar
recht kan komen. Een intercultureel schoolboek zoekt daarbij naar multiculturele
perspectieven, maar ik definieer dit boek ook als het resultaat van een inhaalmanoeuvre, omdat daarin afgerekend wordt met oude ingesleten beelden en
concepten, en naar alternatieve representaties en verhaalstructuren wordt
gezocht. Ras is een concept waarmee men moet afrekenen. Maar soms kan het
raadzaam zijn een aantal discutabele concepten ter discussie te stellen om leerlingen erin te trainen een kritische kijk te ontwikkelen. De interculturele overwegingen waar ik dit hoofdstuk mee afrond, zijn uiteindelijk relevant voor alle
vakgebieden en voor media die het publiek wil laten kennismaken met "anderen"
en die zoeken naar evenwichtige sociale representaties. De afstand met de
toehoorders, kijkers of lezers zou daarbij zoveel mogelijk overbrugd moeten
worden.

9.2

Aanleg

De auteurs van Kern-geografie (KG) en Hoofdstukken uit de volkenkunde en de
sociale geografie (HVSG) behandelen de kwestie van de raciale aanleg als een serieus probleem, wat ook tot uitdrukking komt in het aantal pagina's dat zij hieraan
wijden: in KG gaat driekwart pagina over raciale aanleg over rassen, in HVSG
bijna twee. Dit onderwerp wordt behandeld nadat de rassen zijn aangeduid en
beschreven. De rassenindeling zelf blijft dus buiten de discussie.
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De kwestie van de raciale aanleg wordt vooral als een methodologisch
probleem beschouwd. De auteurs van HVSG stellen daarbij dat verschil in
ontwikkeling niet hoeft voort te komen uit een verschil in aanleg, maar zij achten
het vraagstuk wel van groot belang en net als Steinmetz in 1925 wijzen zij in dat
licht op de toekomst van de "achtergebleven volken", die Steinmetz aanduidde als
'de gekleurde rassen": om hun toekomst te kunnen bepalen moeten we weten wat
hun aanleg is (HVSG\96\:\8).
Steinmetz noemde toen het idee van aangeboren
gelijkheid nog sentimenteel, wat kritisch klinkt. Die opvatting staat niet in
HVSG, maar met de aanduiding van "achtergebleven volken" is wel een hiërarchie
langegeven op basis van ontwikkeling. Kernvraag is, zoals gezegd, in hoeverre nu
door de discussie over aanleg de gelijkwaardigheid van rassen meer op de voorgrond komt.
De auteurs van KG lijken de gelijkwaardigheid van rassen en volken tot
uitgangspunt te nemen. Zij maken namelijk duidelijk dat niet gesproken kan
vorden van volken en rassen met, zoals zij zeggen, een inferieure of een superieure
aanleg. Dit zou logisch volgen op de stelling: "Omdat de omstandigheden uit het
verleden niet zijn uit te schakelen, is het niet mogelijk van een bepaald ras of volk
te zeggen, dat een bepaalde aanleg ontbreekt" (KG 1960:16). Daaraan is toegevoegd dat we wel bijzonder begaafde mensen, talenten en genieën kennen maar
dat die bij elk volk of ras kunnen voorkomen (KG 1960:17). Toch is KG in de
uitwerking van die visie niet meer zo helder en wordt de mogelijkheid tot gelijkwaardigheid vertroebeld door het ontwikkelingsparadigma dat de veranderingen
en de verhoudingen tussen volkeren en culturen zal dicteren. Zo verwijst KG op
ie volgende manier naar Japanners en Papoea's om duidelijk te maken dat zij hun
aanleg betoonden toen "omstandigheden veranderden":
Veranderen de omstandigheden, dan kan blijken, dat de niet vermoede aanleg toch aanwezig
was. Hoe snel maakte de Japanner zich niet vertrouwd met de hem vroeger vreemde techniek! En hoe vaardig hanteert de Papoea niet in korte tijd het stuur van een bulldozer! (KG
1960:16)

Twee inmiddels klassieke voorbeelden halen de auteurs hier aan: Japanners
vormen in ontwikkeling de uitzondering in de Aziatische landen, Papoea's gelden
.ds een van de primiriefste volkeren, de ware representanten van het stenen tijdperk.3 De uitroeptekens onderstrepen nog eens dat het hier gaat om zeer overtuigende en frappante voorbeelden uit de geschiedenis. De leerlingen moeten dus
even hun beeld van "de" Japanner en "de" Papoea voor ogen houden. Deze essentialistische aanduiding en de beschrijving van de veranderingen maken zowel
Japanners als Papoea's tot karikaturen. In ieder geval wordt de geringschatting van
de Papoea's maar gedeeltelijk opgeheven. Hun veronderstelde primitiviteit krijgt
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opnieuw bevestiging door het argument dat zij vaardig "het stuur van de bulldozer" hanteren. Die vaardigheid zullen leerlingen moeten opvatten als teken van
ontwikkeling.
Met het vootbeeld van Japan verwerkt KG een gangbaar westers vertoog
over de Japanse staat van ontwikkeling. In ditzelfde boek wordt aldus in het
hoofdstuk "Tussen West en 'Oost'" waardering voor Japan uitgesproken: "Reeds
in de 19e eeuw was er één Aziatisch land, dat zich westerse techniek en organisatievermogen met een voorbeeldige snelheid toe-eigende: Japan1'' Japanners hielden
wel vast aan hun collectivisme, wat hun voordeel bracht (66).
In het fragment zelf wordt niet toegelicht waar de veranderingen van
omstandigheden uit bestaan, maar er wordt volstaan met een algemene constatering. Leerlingen moeten weten dat het hier gaat om veranderingen die in gang
zijn gezet door de komst en invloed van Europeanen. Dat een toelichting van
deze strekking hier ontbreekt, toont eigenlijk tegelijkertijd de macht van die
westerse inmenging op discursief niveau. De overtuigende kracht van dit stukje
tekst is gelegen in de overheveling van een westerse geschiedenis en focalisatie
naar universele waarheden; men hoeft het specifieke gezichtspunt niet meer te
vermelden. Het Westen vertegenwoordigt een universeel standpunt en het kan
zwijgen over specifieke belangen. In deze discursieve verschuiving zit volgens mij
de kern van eurocentrisme of van etnocentrisme in het algemeen. Het heeft
bovendien als specifiek effect dat twijrel of commentaar moeilijker wordt: eerst
moet het beeld van universalisme ontkracht worden.
Ook HVSGverwijst naar ontwikkelingen in Japan, maar noemt daarnaast
tevens China. Beide landen illustreren dat verschil in prestaties niet zonder meer
bepaald wordt door een verschil in aanleg. Japan en China hielden hun grenzen

In de 19e eeuw hebben ze echter die afgeslotenheid niet kunnen volhouden en daarop heelt
vooral Japan zich beijverd om de westerse techniek over te nemen. Dit is volledig gelukt. Was
men aanvankelijk wel van mening, dat de Japanners uitstekend konden imiteren, maar
weinig zelf vinden, het is nu wel zeker, dat dit laatste onjuist is. In China voltrekt zich
eenzelfde proces. (HVSG 1961 :18)

Het westerse ontwikkelingsmodel is ook in HVSG prominent. De auteurs van
HVSG nuanceren steeds opnieuw de stelling dat ontwikkeling niet hoeft voort te
komen uit aanleg, maar door de tijd heen kan veranderen. Ik volg deze tekst op de
voet en ga terug naar de eerste uitwerking van die stelling. Door de tekst in fragmenten te splitsen wordt pas duidelijk hoe die zich inhoudelijk tot elkaar verhouden en treden interessanre equivalenten naar voren.
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Weliswaar hebben volken van het blanke ras het tot de hoogste ontwikkeling gebracht, maar
ook onder het mongoolse ras (Chinezen) en onder de indianen (in Mexico, MiddenAmerika en Peru) bloeide reeds vele eeuwen geleden een betrekkelijk hoge beschaving. (HVSG
1961:17) [mijn nadruk]

[n deze toelichting is de voordelige uitgangspositie van blanken bepaald. Ras is in
deze algemene vaststelling nog het uitgangspunt. Beschaving en ontwikkeling
moeten we vervolgens als equivalenten beschouwen om de samenhang met de
volgende passage te zien. Hierin wordt de propositie uitgewerkt dat onder het
mongoolse ras beschaving voorkwam.
Die [beschaving] der Chinezen was zeker hoger dan van de Germanen in de tijd van Caesar
en Tacitus, terwijl nu reeds eeuwen de afstammelingen van die Germaanse volken in Europa
en Amerika aan de spits der beschaving staan. (HVSG 1961:17)

Van rassen is nu een overstap gemaakt naar volkeren om te illustreren dat Chinezen als vertegenwoordigers van het mongoolse ras een hoge beschaving kenden.
In de daarop volgende propositie wordt nogmaals de hoge positie vermeld van het
blanke ras, dat nu als volk wordt aangeduid: de afstammelingen van die
Germaanse volken in Europa en Amerika. Waar China het volk is dat het beeld
van het mongoolse ras nuanceert, kunnen alle volkeren van het blanke ras
Aanspraak maken op het hoge beschavingspeil.
Uit deze visie op het verleden en heden leiden de auteurs van HVSG
vervolgens de mogelijkheden af voor de "negers", terwijl zij ontwikkeling, net als
de auteurs van KG, bijna letterlijk vertalen als verwerving van westerse kennis en
techniek:
Het is dus ook denkbaar, dat negervolken binnen afzienbare tijd een hoger peil bereiken dan
thans, terwijl de bewoners van Voor-Indié' en Indonesië, wier ontwikkeling reeds ecuwen
geleden over het algemeen hoger stond dan die van de negers, zich in versneld tempo
westerse kennis en techniek eigen maken. {HVSG 1963:17-18) 7

!n dit betoog blijven ook "negers" ongedifferentieerd, wat het mogelijk maakt hen
urn te duiden als "negervolken". Ras en volk zijn hierin samengevoegd tot één
nomen. s
Problematisch wordt het betoog als de auteurs na deze uiteenzetting over
ontwikkeling, zonder overgang en zonder commentaar, de opvatting weergeven
van Franse en Duitse schrijvers over de aanleg van het Noord-Europese ras.
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Franse en later Duitse schrijvers hebben betoogd, dat er belangrijke verschillen in de aanleg
der rassen bestaan en dat speciaal het Noordeuropese ras de drager is van vele voortreffelijke
eigenschappen, die het zouden vetheffen boven andere rassen en het hebben voorbestemd
om deze te beheersen. (i/VSG1961:18)

Met de keuze van de indirecte rede kunnen de auteurs van HVSG op veilige
afstand blijven: zij steunen noch bekritiseren de opvatting van de Franse en
Duitse schrijvers. Zij geven slechts de visie van anderen weer. Met deze stijlkeuze
begeven zij zich op glad ijs, vooral als we ons realiseren dat deze uitspraak waarschijnlijk verwijst naar nazi-Duitsland. Deze opmerking komt namelijk niet voot
in de eerste druk in 1938, maar al wel in de druk van 1941. Nu is die herkomst
voor de interpretatie niet zo van belang. Wel belangrijk is dat de lezers alle vrijheid
krijgen met deze Franse en Duitse schrijvers in te stemmen, en hun uitspraken in
verband te brengen met de direct daarop volgende beschouwing over de gevolgen
van het Europese imperialisme.
Sedert ca. 1 500 zijn er steeds meer volken van geldeurd ras in aanraking met en onder leiding
of bestuut van Europese volken gekomen. Niet de getalsterkte of de dapperheid bleken
beslissend bij de verovering van koloniën, maar de techniek der bewapening, de krijgskunde
en het otganisatievermogen, welke weer in nauw verband staan met het ontwikkelingspeil.
De zwakste volken bleken tegen de aanraking met de blanken niet bestand; enkele stierven
uit of zijn niet vet van uitsterven af. Andere echtet hebben zich gehandhaafd en meer of
minder van de westerse beschaving overgenomen. (HVSG 1961:18)

In deze voorstelling van de geschiedenis van het Europese imperialisme is het niet
moeilijk een rechtvaardiging te vinden voor de opvatting van de Franse en Duitse
schrijvers. Ontwikkelingspeil wordt hier aangevoerd als verklaring voor de overheersing. De stijl en de (impliciete) argumentatie zijn dezelfde als die we aantroffen in de oudere boeken (zie hoofdstuk 3): eufemisme en nominalisatie
(handelings-veranrwoordelijkheid verdwijnt) verenigen zich in "de aanraking met
de blanken"; de argumentatie stoelt op het darwinistische principe van "the survival of the fittest", de sterken zullen de zwakkeren overwinnen. Dit principe wordt
ook hier, samen met het vertoog over ontwikkeling, ingepast in een taciaal
vertoog. Voor het "minder ontwikkelde ras" rest de keuze tussen ondergang of
aanpassing, ofwel overname van westerse waarden en economie.
De tekst in HVSG is uitgebreidet dan in KG en een vergelijking is daarom niet
goed mogelijk. Maar er zijn opvallende overeenkomsten. De auteurs van beide
methoden geven te kennen het vraagstuk van aanleg belangrijk te vinden, maar ze
wijzen tegelijkertijd op methodologische problemen. Zij keuren het concept dus
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niet af op principiële, ethische gronden. Toch nemen de auteurs van KG in
aanvang een duidelijker positie in door te stellen dat een superieure of inferieure
aanleg niet bestaat. In beide betogen draait het echter om de vraag in hoeverre er
samenhang bestaat tussen aanleg en ontwikkeling. Soms impliciet, dan weer
expliciet, blijft de westerse vooruitgangsideologie evenals de praktijk van imperialisme meespreken in de beschrijving van andere volkeren. Hun betekenis ofwel
hun bestaansrecht in deze fragmenten is afgemeten aan het Westen, aan de mate
waarin zij zich de ontwikkeling, de westerse technieken en economische waarden
eigen zouden hebben gemaakt. Voor ontwikkeling is vervolgens maar één invulling mogelijk, waarmee het Westen, dan wel het blanke ras of Europeanen, het
gelijk aan hun kant houden. Zij vertegenwoordigen de ultieme ontwikkeling. Dit
beeld komt in beide methoden zeer sterk naar voren. Als extra bezwaar tegen de
benadering van HVSG zou kunnen worden aangevoerd dat zij geen stelling
nemen tegen de racistische opvattingen van de Duitse en Franse schrijvers.
De discussie over aanleg lijkt niet te leiden tot een gelijkwaardiger voorstelling
van volkeren en rassen. Het Westen en het blanke ras blijken nog steeds superieur.
Toch is de kritische houding ten aanzien van de raciale aanleg wel waardevol als
we die afzetten tegen de overtuigende wijze waarop de voorgangers van deze
modernere visies de aanleg van blanken prezen en het is niet moeilijk hiervan illustraties te verzamelen uit bijvoorbeeld de jaren twintig en dertig. Dit levert een
aantal betekenisvarianten op. Zo spreekt Brander van de "goede aanleg van de
Blanken voor geestelijke ontwikkeling", waaraan hij de volgende stelling koppelt:
De fijnste geesten, de diepste denkers, de edelste kunstenaars, de grootste geleerden, de geniaalste uitvinders en de moedigste ontdekkers zijn bijna zonder uitzondering Europeanen.
(Brander 1925:49)'

Dergelijke expliciete huldeblijken aan het adres van blanken of Europeanen,
komen later niet meer voor, zeker niet meer in de jaren zestig. De belangstelling
voor aanleg enkele decennia daarvoor moeten we bovendien begrijpen binnen de
context van het geografisch determinisme. Aan dat allesoverheersende idee werd
geschaald door aanleg als verklarende factot naar voren te schuiven. Het biologisch determinisme kon daaraan tegenwicht bieden (zie Bos & Niermeyer
1921:334).10 Toch wordt aanleg niet altijd genoemd en acht men ook alleen de
omstandigheden, waaronder het klimaat, verantwoordelijk voor verschillen in
lichaamsbouw, beschaving en karakter. Op grond daarvan kan men, zoals in het
schoolboek van Zondervan duidelijk wordt, spreken van rassen die naar lichaam
en geest zeer laag staan, zoals van Australiërs wordt beweerd (Zondervan
1921:16-17, 174).
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Een andere variant op die aanleg refereerde aan de lichamelijke constitutie
die per ras verschillend zou zijn. Regelmatig viel te lezen (zie hoofdstuk 3) dat een
blanke zich niet in de tropische streken zou kunnen vestigen. Op deze grond kon
ook slavernij gelegitimeerd worden. Zo maken Keiser en Mulder (1926) direct na
de opsomming van de rassen en hun woongebied, ondubbelzinnig duidelijk hoe
de verhouding ligt tussen blank, zwart en geel:
De Blanken voelen zich het best thuis in de gematigde luchtstreek; als werklieden (slaven)
gebruikten de Blanken de Negers in de tropische zone; het Mongoolsche Ras aardt in alle
luchtstreken en doet voor de blanken nog veel dienst als koelies in de rropische zone (Keiser
& Mulder 1926:54).

Deze schets van de arbeidsverhouding tussen de rassen hoort nog bij het rassenoverzicht en is de enige aanvulling. De rassen definiëren dus ook de sociale
("interraciale") verhoudingen.
Over aanleg konden tenslotte zowel "ras" als "volk" beschikken. Ook de
Nederlandse bevolking was in dat opzicht in het voordeel. Zo kon Ten Have in
1934 aan de Nederlanders aanleg toekennen voor economische activiteit en voor
ontwikkeling. Daardoor waren zij in staat geweest de ligging ten opzichte van
handel en verkeer, bodem en klimaat te benutten (Ten Have 1934:1-2).
Al deze variaties in de toepassing van "aanleg" verdwijnen in de jaren
zestig en daarmee verdwijnen dus ook argumenten die de overheersing van blanken op grond van hun geaardheid konden legitimeren. Aanleg wordt voorlopig
een thema en zal niet meer als predikaat functioneren. Leggen we de oudere fragmenten naast die van HVSG en Ä"Gdan betoont zich het verschil heel duidelijk.
In de concrete uitwerking echtet blijft de ongelijkwaardige verbeelding van rassen
en volkeren voortbestaan. Daarin speelt het ontwikkelingsmotief een grote rol.
Doordat "ras" niet verworpen wordt, blijft dit de eetste grondslag om mensen en
volkeren te identificeren, alsof men vanuit een raciale blik een inschatting maakt
van de wereldbevolking. De koppeling tussen tas en ontwikkeling is dan snel
gelegd. Wordt een relatie tussen ontwikkeling en volk aangewezen, dan gebeurt
dit meestal in tweede instantie: ter illustratie van de aanleg van het ras waartoe het
betreffende volk behoort of als de afwijking binnen dat tas.
Als tegenhanger van de raciale aanleg functioneren overigens nadrukkelijk
de milieufactoren. De discussie ovet het zogenaamde genotype en fenotype wordt
ook in KG gevoerd. Terwijl het debat vroeger ging over de vraag hoe de relatie was
tussen aanleg en geografische factoren, lijkt die nu te verschuiven naar de relatie
tussen aanleg en milieu. Het is het bekende vtaagstuk van de verhouding tussen
"nature" en "nurture".11
Opvallend is dat de auteurs van HVSG die milieufactoren later ook opne-
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men. Dit doen ze in een fragment dat we als rectificatie zouden kunnen opvatten
van hun eerdere ongecensureerde opname van de visie van de Franse en Duitse
schrijvers. In Sociale en economische aardrijkskunde I ( 1970) dienen ze hen wel van
repliek.
Hun betogen worden door zo goed als alle antropologen waatdeloos geacht en als onwetenschappelijk verworpen. Een streng wetenschappelijk bewijs te leveren voor het tegendeel
blijft echter zeer moeilijk. Men kan wel de kennis en de prestaties meten, maar deze zijn
afhankelijk van twee factoren: aanleg en milieti (onder de laatste term moeten vooral onderwijs en opvoeding worden verstaan). (1970:12-13)

De aanleg is volgens de auteurs voor een individu al moeilijk vast te stellen, laat
staan dat dit voor groepen mensen mogelijk zou zijn. Daarna leggen zij direct een
verbinding naar discriminatie. Want, zo stellen zij, mocht onderzoek uitwijzen
dat de verschillen onbelangrijk zijn, dan is er toch nog steeds discriminatie (13).
Dat verschijnsel veroordelen zij en bovendien vragen zij de leerlingen of in Nederland ook rassendiscriminatie bekend is. De teneur van deze benadering is dus al
heel anders dan die van tien jaar geleden, in de uitgave van 1961 (die komt overigens vrijwel overeen met de dtuk uit 1964).
Andere aardrijkskundeboeken uit de jaren zestig en zeventig geven de kwestie van
aanleg wel niet zoveel aandacht als KG en HVSG in de bovenbouw, maar ze
nemen wel motieven en argumenten uit die vertogen op. Dat de kwestie van
aanleg actueel was, blijkt ook uit de observaties van Madsen (1979).12 Zoals
gezegd wordt aan de somatische basis van een raciale indeling niet getwijfeld. In
de aardrijkskundeboeken volgt daar bijna steevast op dat geestelijke kenmerken
niet worden onderscheiden: "Er is alle reden om aan te nemen, dat er ook geestelijke raskenmerken bestaan, maar die zijn moeilijk te meten" {De aarde, onze
woonplaats deel 2VH 1970:13).' 3 Een andere methode, die aanvankelijk geen
erfelijke geestelijke verschillen veronderstelt, zou, in de woorden van Madsen,
twijfel zaaien door de opmerking: "Vooral de indeling naar ras is erg belangrijk"
{Aardrijkskunde voor VWO en HAVO, deel 2VH 1969)14 Bijna letterlijk troffen
we deze zinsneden aan in HVSG. Bovendien constateert Madsen ook in haar
corpus dat auteurs dan wel claimen zich te beperken tot lichaamskenmerken,
maar daar in hun presentatie toch aan voorbijgaan. Illustratief" hiervoor is de
passage uit Geovisie (deel 2VH 1970) waarin expliciet staat dat de behandeling
van rassen alleen erfelijke uiterlijke kenmerken betreft. Echter, bij het zogenaamde "mongolide ras" blijkt de inconsequentie: "Mongoliden zijn meestal
arbeidzaam" (59); "De Japanner is vlijtig, zuinig en zeer praktisch aangelegd"
( 177). ' "• Daarnaast stuitte Madsen ook op apert negatieve, denigrerende beschrijving-en van volkeren buiten de westerse wereld.16
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Het duurt dus nog wel even voordat de twijfel aan de raciale aanleg zo sterk
wordt, dat ook de relevantie van het ras-begrip binnen de aardrijkskunde ter
discussie staat.' Toch gebeurt dit wel. In ieder geval in 1975, in Geografisch
milieu.
Rasverschillen zijn dikwijls voor de aardrijkskunde van weinig belang, omdat nu wel vast
staat dat lichaamskenmetken niets te maken hebben met capaciteiten op geestelijk terrein.
Dat er toch onderscheid is, hangt samen met verschil in ontwikkeling en met sterk wisselende natuurlijke omstandigheden. (Geografisch A/zV/Va basisboek 1975:77)

Deze benadering van Geografisch Milieu in 1975 lijkt representatief voor de
nieuwe toon. Voordat de auteurs de faciale aanleg van de hand wijzen, hebben zij
al wel uitgelegd wat een ras is (een groep mensen met dezelfde erfelijke lichaamskenmerken) en zijn de drie hoofdrassen genoemd evenals hun verspreiding en
aantallen (77). Bij de volgende druk (1980) vermelden ze de kwestie van aanleg
niet meet. Wel is het schema van rassenvermenging toegevoegd, waarmee het idee
dat et zuivere rassen bestaan, weer is teruggekeerd.
Kas: «en groep mensen met
dezelfde erfelijke lichaamskenmerken.

a Ras: groep mensen mei dezelfde
erfelijke lichaamskenmerken.
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De tassenindeling blijft dus een onderwerp in het
aardrijkskundeonderwijs. De objectieve waarde ervan
staat niet ter discussie, maar het onderwerp wordt wel
steeds vaket verbonden met discriminatie of tassendiscriminatie. Zo ook in Geografisch milieu. Aandacht
,„L
voor onderwerpen als beeldvorming en racisme,
doorgaans aangeduid als ras- of rassendiscriminatie, was er al eerder in de schoolboeken en daaraan werd ook in het tijdschrift van het KNAG wel aandacht
besteed.l8 Racisme en tas blijven echter twee verschillende onderwerpen. Ze
hebben met elkaar te maken; tacisme wordt doorgaans opgevat als een verkeerde
toepassing van "ras".
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Ontwikkeling en acculturatie

Ontwikkeling
De verstrengeling van ontwikkeling met ras is in de voorgaande hoofdstukken al
duidelijk naar voren gekomen. De mate van ontwikkeling bepaalde de hiërarchie
tussen de rassen. Volkeren en rassen konden aan de hand van een ontwikkelingsmodel wotden ingedeeld naar de verschillende niveaus: van rondtrekkende volkeren zonder woning die hun voedsel verzamelden, naar rondtrekkende
veehouders, akkerbouwers zonder en vervolgens met een vaste residentie, naar
steden met een geotganiseerd bestuur en industtie. Mijnbouw, beoefening van
schone kunsten en wetenschap kenmetkten het hoogste niveau.
Het was de constructie van een histotische ontwikkeling; de niveaus vertegenwoordigden stadia in de loop van de geschiedenis, zoals Europeanen die
hadden bepaald. Bos zette deze historische lijn voor Europa uiteen om vervolgens
zeer beeldend te besluiten: "Europa is dan ook een ontwikkeld werelddeel dat de
beschaving niet alleen in eigen boezem, maar ook in andere werelddeelen zoekt
aan te kweeken" (Bos 1876:32, zie hoofdstuk 3). Deze laatste fase verwijst naar de
praktijk waarin Europese landen met elkaat de sttijd aangingen om koloniën te
bemachtigen. Bos kiest voor een andere invalshoek en presenteert de machtsuitbreiding als een nobel, altruïstisch gebaar. Maar uit de manier waarop dit vetlangen wordt beschreven, spreekt ook optimisme. Dat zien we in andere boeken
terug: Europa had een missie te vervullen, the White Man's Burden, en zij zou de
rest van de wereld doordesemen met haar idealen. Waar "zij" niet in staat waren
de aarde en het water te benutten, zouden "wij" Europeanen komen om de gebieden te ontsluiten en te ontginnen. Die opvatting openbaarde zich in de vertogen
niet alleen doot "hen" te beschrijven als achtergebleven, machteloos of hulpbehoevend en wachtend op de vetanderingen die Europeanen voor hen teweeg zou
brengen. Op het niveau van de narratio vonden deze beelden ook ondersteuning.
"Hun" geschiedenis statue pas op het moment dat Europeanen hun gebieden
betraden. Die toetreding betekende het begin van hun geschiedenis, een
verheffing en verlossing uit tijdloosheid en stilstand. In feite bleef Europa het
centrum. Andere visies, andere stemmen waren op voorhand uitgesloten. Verzet
was niet aan de orde. De stijl waarin de ontmoeting en de strijd met de autochtone bevolking werd beschreven, maakte reflectie voor de lezers bijna onmogelijk.
Geen politieke motieven of persoonlijke drijfveren, maar natuurwetten leken dit
proces in werking te zetten.
Dit eurocentrische beeld is representatief voor de oude schoolboeken,
maar ook in de jaren zestig is dit beeld nog actueel en hetkennen we de sporen van
de oude vertogen. Niet alleen door het ontwikkelingsschema dat wondt toegepast,
maat ook door de tekstuele processen, de keuze van de thema's, de stijl en narra-
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tieve patronen, kan het Westen haar gunstige positie behouden. Dat komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de termen en metaforen waarmee Kern-Geografie
(1960) en Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale geografie (1961) de
verhouding tussen culturen of volkeren definiëren. Om die verhouding aan te
geven is de oudere metafoor van de trap - er wordt gesproken van cultuurtrappen
- nog zeer gebruikelijk (zie HVSG 1961:19). Ook het onderscheid binnen het
vakgebied tussen enerzijds de volkenkunde en anderzijds de sociale geografie,
weerspiegelt de rangorde tussen volkeren. De volkenkunde is de studie, zo formuleren de auteurs van HVSG, van de wetenschap van volkeren met een lage cultuur,
ook wel natuurvolken genoemd (9). De sociale geografie houdt zich daarentegen
bezig met de cultuurvolken, ofwel met volken met een hoog ontwikkelde beschaving (9). Maar ook de driedeling natuurvolk, halfcultuurvolk en cultuurvolk definieert de ongelijkwaardigheid. Zo onderscheiden de auteurs van HVSG bij de
natuurvolken weer vier afzonderlijke cultuurvormen: verzamelaars, jagers en
vissers; lage landbouwers; hogere landbouwers; veenomaden (1961:19).
Een aantal termen wordt wel veranderd omdat de oude termen een negatieve lading zouden hebben. Zo spreken de auteurs van KG mat meer van natuurvolken omdat die term zou suggereren dat de betrokken volkeren geen cultuur
hebben. Zij kiezen voor de benaming van "primitieve volken". Daarmee duidt
men aan dat zij een "lager ontwikkelde cultuur" hebben {KG 1960:17). Bovendien corrigeren de schrijvers het beeld dat primitieve volken geen geschiedenis
zouden hebben. Die hebben zij wel, maar zij hebben die niet genoteerd. Daarom
prefereert KG de aanduiding "volken zonder schrift". Die zou nog het meest
objectieve zijn (18).
Dergelijke alternatieven lijken de verbeelding van de verhouding tussen
"ons" en "hen" niet wezenlijk te verbeteren, omdat het ontwikkelingsmodel absoluut blijft, ook in HVSG. Dat model bepaalt het punt van waaruit wordt waargenomen en het bepaalt vervolgens wat wel en niet binnen het blikveld valt. Bij het
lineaire ontwikkelingsmodel passen kwalificaties als achtetgebleven en primitief.
De "ander" kan de positie van "onze voorouder" innemen en een andere, oudere
tijd vertegenwoordigen, zoals sinds het einde van de vorige eeuw een antropologisch gebruik is. Deze door Fabian in Time and the Other (1983) zo scherp bekritiseerde vergelijking, maakt KG nog expliciet in de toelichting op de betekenis
van de aanduiding primitieve volkeren.
Deze naam impliceert, dat zij aan het begin van een ontwikkeling staan, die de cultuurvolken reeds lanç hebben doorgemaakt. Onze voorouders van duizenden jaren geleden zouden
dus een leven hebben geleid, dat veel op dat der primitieve volken lijkt.

{KG1960:17)

Hoewel KG nuanceringen aangeeft, past primitiviteit net als de metafoor van de
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trap geheel binnen een evolutionistisch schema en deze notie heeft niet alleen
betrekking op culturele of economische eigenaardigheden, maar vertegenwoordigt ook een stadium in ontwikkeling.
Primitiviteit past evenwel ook binnen het idioom van de rassenindeling. '
Dat oude idioom hanteert KG ah predikaat bij een aantal rassen. Of die kwalificatie nu betrekking heeft op de fysieke of psychische eigenschappen, is eigenlijk
niet duidelijk en de scheiding tussen aanleg en ontwikkeling is ineens onscherp.
Terwijl de raciale aanleg in ditzelfde boek wordt betwijfeld, maakt het predikaat
van primitiviteit weer deel uit van het vertoog over rassen. Primitief is een negatieve kwalificatie. En ook hier geldt de werking van de spiegel: door slechts aan
enkele rassen een status toe te kennen, zoals hier de status van "primitiviteit',
impliceert dit dat de andere rassen in status hieraan tegengesteld zijn. In dit geval
wordt hun status hoger. In AUheten Eskimo's een primitieve vorm van het zogenoemde Mongolide ras ( 16), de Negrito's een primitieve vorm van het Negride ras
(11), de Aino's een primitieve vorm van het Blanke ras (lü). Primitieve kenmerken zijn dan: "grote oogkassen, brede neus, kleine gestalte en donkere huid" (9).
Bij de zogeheten Australiden horen daar nog de "overvloedige" haargroei bij.
Primitiviteit houdt niet alleen een achtergebleven positie in, maar ook - daar
stuurt de tekst op aan - een toekomst: primitieve rassen omvatten een gering
aantal mensen of zij zullen verdwijnen, wat af te leiden is uit een zin als: "In het
binnenland van Voor-Indië hebben zich oude primitieve vormen van het Blanke
ras gehandhaafd" (9). Deze stelling lijkt een verwerking van oudere uitspraken
over de geestelijk en lichamelijk zwakke rassen die, niet opgenomen in de vaart
der volkeren, spoedig tot uitsterven gedoemd zouden zijn. Deze betekenis kon
overigens ook tot stand komen door de lichamelijke constitutie te duiden in
termen van ontwikkeling.
De rangorden worden overigens zowel in KG als in HVSG steeds genuanceerd, maar de schema's en categorieën blijven uiteindelijk onaangetast. Bijna
steevast worden volkeren gekwalificeerd in termen van "hoog" en "laag" die afwisselend kunnen worden gehecht aan ontwikkeling, cultuur en beschaving. Al deze
termen kunnen equivalenten van elkaar zijn, terwijl "ontwikkeling" ook als
bijvoeglijke bepaling kan functioneren bij cultuur en beschaving. Primitiviteit en
ontwikkeling kunnen tenslotte ook een ras kwalificeren. Er is met andere woorden een heel intertekstueel netwerk, of eigenlijk een kluwen, van begrippen, dat
uiteindelijk de superioriteit van Europa of het Westen aannemelijk moet maken.

Acculturatie
De term interculturaliteit benadrukt de dynamiek van culturen. Die dynamiek
toont zich in het contact met andere culturen, waardoor wederzijdse veranderin-
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gen plaatsvinden. Dit verschijnsel van culturele uitwisseling is in de uitgaven van
KG ( 1960) en HVSG (1961) vervat in de term acculturatie. In beide leergangen is
dit een afzonderlijk onderwerp. HVSG omschrijft acculturatie als volgt:
Wanneer volken van verschillende culruur met elkaar in aanraking komen, is de kans groot,
dat er cultuurelementen door het ene volk van het andere worden overgenomen. Deze overneming noemt men acculturatie. Ze kan wederzijds plaatsvinden, maar uiteraard wordt er
gewoonlijk door het volk met een weinig ontwikkelde cultuur meer ontleend dan door dat
met een hogere ontwikkeling. {HVSG 1961:43)

Acculturatie blijkt op een ander principe te steunen dan een intercultureel proces.
De grondslag van acculturatie ligt, zoals HVSG in de toelichting hierboven al
aangeeft, in een ongelijk ontwikkelingspeil. KG neemt dit aspect dan ook op in de
definitie en spreekt van "cultuurverandering door contact tussen culturen, die op
verschillend peil staan" (145). Het verschijnsel treft vooral de zogeheten primitieve volkeren. Op hen betrekt KG althans de acculturatie. Dit proces moet begrepen worden als een alternatief voor hun uitsterven. Dat gevaar lijkt nu geweken,
maar als "natuurvolk" zullen zij wel verdwijnen, stelt KG, omdat het verkeer alle
"uithoeken der aarde [bereikt], waarin zij zich meestal hadden verscholen" (23).
De overname van onder andere techniek en cultuur zou vervolgens vrijwel altijd
positief resultaat hebben (23). Merk op dat deze verhouding geografisch wordt
gesymboliseerd: Europa is het kerngebied, in de periferie bevinden zich de achtergebleven volken. De culturele afstand wordt hier uitgedrukt in geografische
termen.
Acculturatie heeft in HVSG en ATGdus expliciet betrekking op de verhouding tussen de zogenaamde ontwikkelde en de niet-ontwikkelde culturen en
drukt vooral de reactie van de laatste uit. Acculturatie verloopt in één richting,
hoewel de omschrijving in HVSG de mogelijkheid openliet dat veranderingen
wederzijds zouden plaats vinden. Acculturatie betekent een verheffing en past
geheel binnen het ontwikkelingsschema waar we tot nu toe mee hebben kennisgemaakt. De uitwerking van de contacten met Europa wordt, een enkele uitzondering daargelaten, positief gewaardeerd.
Die positieve waardering voor de gevolgen van kolonisatie en de inspanningen van bijvoorbeeld de FAO en UNESCO spreekt ook heel duidelijk uit KG.
Die krijgen ruimschoots aandacht, hoewel daattegenover staat dat in dit leerboek,
zoals gezegd, onderdrukking en rassendiscriminatie ook aan de orde komen, maar
de behandeling van deze thema's beïnvloeden die voorstelling van acculturatie
niet of nauwelijks. De gunstige uitwerking van de westerse invloed wordt ondersteund door de illustraties: foto's tonen het onderricht door een blanke man.
Zeer frappant in deze is bijvoorbeeld het onderschrift bij de onderstaande
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foto: "De Indiaanse voorouders van deze Arubaan zullen nooit gedroomd
hebben, dat een van hun nazaten dagelijks "in de olie" werkzaam zou zijn!" (116)
Acculturatie is een eenzijdige beïnvloeding van westerse landen. Onrwikkelingshulp heeft dezelfde betekenis.
Deze opvatting is letterlijk terug te
vinden in de titel van een paragraaf in
HVSG (1970): "Ontwikkelingshulp,
een vorm van acculturatie".
Volgens Kuitenbrouwer (1994)
karakteriseert deze paternalistische en
neokoloniale houding vele naoorlogse
bronnen. Hij wijst daarbij op het zeer
invloedrijke werk van W.W. Rostow
Stages of Economie Growth uit 1961.
Zijn visie wordt wel aangeduid als de
klassieke westerse visie. Volgens
Bron: Kerngeognllie. Deel 4B 1960:116
Rostow doorlopen alle landen van de
wereld dezelfde stadia van economische groei, een lineair ontwikkelingsschema,
waarvoor het Westen model staat. De ontwikkeling voltrekt zich van een agrarische samenleving, via stadia waarin techniek wordt uitgebreid en overschotten
kunnen ontstaan, naar een democratisch-kapitalistische samenleving. Wat overeind blijft in deze visie is een onaantastbaar positief beeld van het Westen; de
problemen zijn in de ontwikkelingslanden gelokaliseerd, het Westen biedt de
oplossing. Daarop komt kritiek, onder andere van de Zuid-Amerikaanse Dependencia-school, met de ontwikkelingseconoom A.G. Frank als belangrijke woordvoerder, die ook enige tijd in Nederland heeft gedoceerd. Globaal komt de visie
van de betrokken economen erop neer dat de derdewereldlanden niet het beginstadium tonen van een vastliggende ontwikkelingsgang, maar het resultaat zijn
van westers kolonialisme en imperialisme (Kuitenbrouwer 1994). Er gaan meer
stemmen op tegen het eenzijdige onrwikkelingsvoorstel van Rostow.20 Toch is hij
heel lang van invloed geweest, ook in het onderwijs, en niet alleen in Nederland.
Zo toont Hopkin (1994) aan dat in Britse schoolboeken zijn visie tot in de jaren
tachtig weerklank vond. : '
Internationaal en nationaal wordt deze eurocentrische benadering van
derdewereldlanden sinds de jaren zeventig bekritiseerd. Een van de bekendste en
uitgebreidste studies is de studie van Preiswerk en Perrot, Etnocentrism and
History: Africa, Asia and Indian America in Western Textbooks (1978). De bevindingen uit deze analyses zijn van invloed geweest op latere studies en hebben
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anderen geïnspireerd tot het formuleren van aandachtspunten om etnocentrisme
te vermijden (zie bijvoorbeeld Klein 1986). De raciale en racistische dimensie van
de representaties van niet-westerse landen komt daarbij regelmatig aan de orde.
Voor uiteenlopende vakgebieden worden criteria geformuleerd die eurocentrisme
en racistische stereotypen moeten terugdringen of voorkomen."
In Nederland heeft Madsen (1979) de aardrijkskundeboeken aan een
kritisch onderzoek onderworpen. Het beeld dat uit de methoden Kern-geografie
en Land- en volkenkunde sptak, blijkt illustratief voor de jaren zeventig. Madsen
stelt vast dat in de beschrijving van derdewereldlanden de nadruk eenzijdig ligt op
armoede, terwijl men de oplossing hiervoor tracht te vinden in de overname van
een westers economisch systeem. Het Westen is de norm en treedt naar voren als
hulpbieder. Kritische visies op deze vanzelfsprekendheden ontbreken. Tot vergelijkbare conclusies kwamen ook Sluiter-Leenhouts en Vos (1975) in hun onderzoek Politieke vorming in het aardrijkskundeonderwijs: het "eigen" economische
systeem wordt niet bevraagd, wel dat van "anderen". Muyden (1983), in navolging van het onderzoek van Madsen, vindt deze ldassieke visie op enkele uitzonderingen na, ook terug in de Nederlandse schoolboeken van latere datum.
In de jaren tachtig is deze benadering nog niet verdwenen.23 In 1986 is het
beeld van de trap in ieder geval nog actueel:
Als je nagaat hoe de mens in de loop der tijden in zijn bestaan heeft voorzien, dan zie je daar
een ontwikkeling in. In de oertijd leefde men van jagen en van het verzamelen van vruchten,
knollen en /aden. f i t het verzamelen ontwikkelde /ich de akkerbouw en uit het jagen de
veeteelt. Nadat landbouw duizenden jaren het belangrijkste bestaansmiddel was geweest,
kwam in een aantal landen de industrie op die de landbouw verdrong van de eerste plaats,
(dienstensector) Je kunt die ontwikkeling uitbeelden aan de hand van een trapje [ftg. 5.19]

De meest ontwikkelde landen staan op het hoogste treetje [...]
(De Geo Geordend1986:139)

diensten

veeteelt en
akkerbouw
jagen en
verzamelen-

Bron: De Geo Geordend 1986:13')

De minder ontwikkelde landen, zo vervolgt de tekst, staan op het treetje van de
veeteelt en landbouw. Hier zien we het oude beeld van de trap uit de oude schoolboeken ineens weer terug, om nogmaals het lineaire ontwikkelingsidee uit te
drukken.
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We kunnen deze benadering van ontwikkeling bekritiseren, omdat die per
definitie hiërarchisch is en het Westen al bij voorbaat in het gelijk stelt, terwijl het
beeld van niet-westerse landen bepaald wordt door een tekort en achterstand.
Zoals we in de analyses van de oudere schoolboeken hebben gezien, is een analyse
van de discursieve verwerking van die verhouding minstens zo interessant. Vaak
blijkt in de representatie van detdewereldlanden ook de narratio betrokken te
zijn, de plotstructuur en de verhouding tussen de subjecten. Zo kunnen we een
deel van de kritiek op de voorstellingen van de ontwikkelingsproblematiek in de
schoolboeken van de jaten tachtig ook interpreteren (zie Mok 1990, Mok &
Reinsch 1993): globaal ontwikkelt zich de plot, vanuit een situatie van een tekort,
naar de oplossing, terwijl tussendoor de achtergronden van het probleem worden
geschetst (vaak komen die neer op een uitleg van het begrip ontwikkeling vs.
onderontwikkeling). De betrokken subjecten, de mensen over wie het gaat enerzijds, en het sptekend subject en aangesproken subject anderzijds, zijn meestal in
een polatiserende verhouding op elkaar betrokken.
Illustratief, maar niet representatief, is de volgende benadering, uit een
alweer oude methode aardrijkskunde {Werk aan de ïwre/^/werkschrift 1 thema 3,
1984). In deze methode moeten leerlingen bij de introductie van het onderwerp
"de derde wereld" eerst de betreffende landen lokaliseren en aan de hand van
foto's vaststellen wat et aan de hand is. Daarna komen mogelijke vormen van hulp
aan de orde. De leerlingen worden daarbij direct als potentiële hulpverlener
aangesproken; zij moeten de problemen goed kennen voordat ze hulp zullen
bieden. Om deze rol te illustreren worden de figuren van een dokter en een
patiënt opgevoerd: de (leerling-) dokter moet goed luisteren voordat "hij" weet
hoe "hij" de patiënt ("de detde wereld") beter kan maken. Deze verhouding
tussen aangesptoken subject en object is dus vanaf het begin al vastgelegd: de
afstand tussen beide is maximaal. Toch is de keuze voor juist deze petsonages en
de instructie daarbij waarschijnlijk bedoeld om duidelijk te maken dat ontwikkelingshulp mank gaat doordat slecht geluistetd wordt naar mensen in het Zuiden
zelf.
Ik breng hier maar enkele aspecten naar voren van de voorstellingen van
derdewereldlanden in de schoolboeken van de jaren tachtig. De sttuctuur die ik
hierboven schetste is wel vrij algemeen. Het is eigenlijk een basisstructuur die we
ook aantreffen in de schoolboeken in het basisonderwijs in die periode. Als ik de
conclusies uit mijn eigen onderzoek van schoolboeken uit de jaren tachtig en
begin negentig vergelijk met de analyses van oudere boeken dan zijn er op het oog
zeket gunstige veranderingen aan te wijzen. Zo lijkt er bijvoorbeeld veel meer
aandacht te zijn voor de rol van de internationale politieke verhoudingen, voor de
rol van het kolonialisme, voot de ongunstige ruilvoet en krijgen leerlingen meer
gelegenheid standpunten tegen elkaar af te wegen. Een term als primitief komt
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nog maar nauwelijks voor en is niet meer een raciaal kenmerk. Bovendien komen
de verschillen tussen landen en streken veel duidelijker naar voren en wordt er
meer genuanceerd. Trekken we een vergelijking met de nog veel oudere boeken
dan valt op dat het optimisme uit het begin van deze eeuw veel minder sterk is. Er
wordt in de jaten tachtig bijvoorbeeld gesproken over vicieuze cirkels waarin
derdewereldlanden gevangen zouden zitten; soms klinkt daarin de verzuchting
door dat et eigenlijk geen uitweg is.

9.4 Van migratie naar de multiculturele samenleving
"Na de vrijwording van Indonesië vestigden zich een vrij groot aantal Indische
Nederlanders en Ambonnezen in ons land. De immigratie is in de laatste jaren in
ons land toegenomen door het tewerkstellen van buitenlandse arbeiders, vooral
uit Italië, Spanje, Marokko en Turkije (in 1968 bedroeg dit aantal 45000). Deze
immigratie heeft echter een tijdelijk karakter; na verloop van tijd keren deze
arbeiders naar hun land terug." (Aardrijkskundig werk- en leerboek voor het voortgezet onderwijs deel 3 1970:64)
Aldus introduceert dit aardrijkskundeboek, even voordat de rassen in Nederland
worden onderscheiden (zie paragraaf 9.1, ill. 9.2), een dan nog vrij nieuw en actueel verschijnsel: immigratie, in gang gezet door de permanente vestiging van
mensen uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië en gevolgd door de tijdelijke
komst van arbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee. Dat deze arbeidsmigratie een tijdelijk karakter heeft, blijkt ook uit de inventarisatie van de rassen
in Nederland. Geen van de genoemde groepen migranten komt daarin voor. De
inventarisatie blijft beperkt tot "Nederlanders".
Gastarbeid verliest echter al spoedig betekenis. De realiteit is dat veel
arbeiders niet terugkeren en zich meestal met hun familie blijvend in Nedetland
vestigen. Dat proces vindt zijn neerslag in de schoolboeken van later datum. Om
een paar voorbeelden te geven:
Herwas niet de bedoeling dat zij hier zouden blijven. Na een paar jaar, zo dacht men, zouden
zij wel weer terugkeren naar hun eigen land. Dat dat laatste eigenlijk maar vrij weinig zou
voorkomen, wist toen nog niemand. ( Wereld-in-delen deel 2HV 1981:176)

Steeds meer gastarbeiders lieten echter hun gezin overkomen om zich blijvend in WestEuropa te vestigen. Het gevolg is dat er nu bijvoorbeeld in Nederland 266000 Mediterranen
wonen, vooral Turken en Marokkanen. {De Geo Geordend deel 1MHV 1986:95)
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Als we de aardrijkskundeboeken chronologisch naar jaar van uitgave zouden
lezen, dan is daaruit de overgang van Nederland naar een multiculturele samenleving letterlijk af te leiden. Opvattingen over die ontwikkeling treffen we ook aan.
In deze paragraaf schets ik een aantal kenmerken van het vertoog over die
"nieuwe" samenleving aan de hand van enkele passages uit aardrijkskundeboeken
uit de jaren tachtig.^ De criteria voor interculturele schoolboeken moeten
kunnen aangeven welk vertoog past bij deze samenleving en bij leerlingen die
beschikken over uiteenlopende referentiekaders.
Migratie betekent voor het vak aardrijkskunde allereerst gewoon dat zich
nieuwe onderwerpen aandienen en andere worden uitgebreid. Voor het onderwerp demografie houdt dit bijvoorbeeld in dat er aandacht wordt besteed aan
specifieke patronen in leeftijdsopbouw binnen diverse groepen migranten. Daarbij voegen zich nieuwe overzichten van de ruimtelijke spreiding in steden (gettovorming) of gebiedsdelen en informatie over culturen, cultuurverschillen en
migratiestromen. Toonden nog niet zo lang geleden kaarten van Nederland de
verspreiding van protestanten en katholieken (zie bijvoorbeeld Hoofdstukken uit
de land- en volkenkunde 1960), nu tonen die de verspreiding van bijvoorbeeld
Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken.
Karakteristiek voor de jaren tachtig is de volgende thematische opbouw:
wie kwamen, wanneer, waarom en in welke aantallen? Daarna volgt vaak een
korte aanduiding van de relatie tussen autochtonen en allochtonen. Het onderwerp migratie verloopt, met andere woorden, volgens vaste topoi. De diverse
thema's komen meestal slechts vluchtig aan de orde en over het geheel genomen
besteden de methoden weinig aandacht aan achtergronden van migratie en veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Nederland. Een aantal methoden
slaat dit onderwerp over of volstaat met slechts enkele regels, geconcentreerd in
een of twee delen. Uitzonderingen zijn er ook. En juist die lenen zich voor een
kritische beschouwing.
De multiculturele samenleving komt dus wel in beeld. Dat wil zeggen dat
onder die noemer het verschijnsel migratie en de verscheidenheid aan culturen
worden besproken. Echter, de samenleving zelf, de identiteit van die samenleving,
lijkt in haar kern vaak niet wezenlijk veranderd. Die blijft in de verbeelding nog
monocultureel. Andere culturen zijn eigenlijk toevoegingen. Globaal gesteld,
wordt de diversiteit aan zienswijzen, levensovertuigingen, etniciteiten, samengebracht in twee monolithische entiteiten: verschillen binnen de Nederlandse
cultuur lossen op in "onze cultuur"; het scala aan zienswijzen en levenshoudingen
van uiteenlopende groepen migranten en allochtonen is vereenvoudigd tot "hun
cultuur". Het volgende fragment demonstreert die tweedeling:
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Van deze groep vreemdelingen is de groep buitenlandse werknemers het grootst. Niet alleen
in hun taal, kleding en uiterlijk is te zien dat ze anders zijn dan wij. Maar ook hun ideeën,
gewoonten en gebruiken wijken soms af van die uit onze cultuur. Nogal eens vinden wij hun
manier van leven vreemd, maar vanuit hun cultuut bekeken, is dat natuurlijk niet zo [...]
(Driespwngded

l MHV 1985:112)

Zoals gezegd, de boeken die juist wel ingaan op de verandering van de Nederlandse cultuur, zijn ook kwetsbaar. Juist die kunnen we in detail bekijken. Ontegenzeggelijk is de poging van de auteurs van de genoemde methode sympathiek.
Ze sporen leerlingen in ieder geval aan zich in een ander te verplaatsen, maar de
kern van het probleem is daarmee niet opgelost. Dat is gelegen in de polariserende
voorstelling van de culturele verhoudingen, waarin letterlijk "wij" tegenover "zij"
wordt geplaatst. Deze polariserende voorstelling komt niet alleen veel voor in
aardrijkskundeboeken uit de jaren tachtig, maar ook in de boeken voor de andere
vakken, ook in begin jaren negentig. :b Daardoor ontstaat de indruk dat de Nederlandse samenleving bestaat uit twee culturen: "onze" cultuur en "hun" cultuur.
Nederland is niet multicultureel, hooguit bi-cultureel, wat tot uitdrukking komt
in een dergelijk binair representatiesysteem. Dit systeem brengt ook de ongelijkwaardigheid van de twee entiteiten tot uiting. Vaak weerspiegelt de opbouw van
de hoofdstukken of paragrafen die tweedeling ook, bijvoorbeeld als de verschillende culturen of het onderwerp migratie als een extra of afzonderlijk hoofdstuk
wordt behandeld, soms helemaal achteraan, terwijl uit de andere hoofdstukken
niet blijkt dat de samenleving een verscheidenheid aan gewoonten, religies en
geschiedenissen kent.
Die tweedeling straalt rechtstreeks af op de leerlingen. Zodra er wordt
gesproken over "de" Nederlandse cultuur alsof die eenduidig is en van "ons", dan
wordt een deel van de leerlingen niet aangesproken. Deze betekenis zit ook de
bovenstaande passage. De beschrijving van de culturele verschillen richt zich op
de zogenaamde autochtone leerlingen, niet op alle andere leerlingen. Zij zijn
"vreemdelingen". Hun aanwezigheid wordt ontkend. Leerlingen wordt een norm
voorgehouden over zichzelf: zij zijn autochtoon. Dat beeld van de lezer draagt de
definitie van de samenleving over. Leerlingen negeren op grond van hun etnische
of culturele achtergrond, heeft een negatief, vervreemdend effect zowel op de
beeldvorming over de samenleving als op de ontwikkeling van identiteit. Taylor
brengt die betekenis van miskenning voor de persoonsontwikkeling helder onder
woorden.
The thesis is that our identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the
misrecognition of others, and so a person or group of people can suffer real damage, real
distortion, if the people or society around them mirror back to them a confining or demea-
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ning or contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict
harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced
mode of being. (Taylor 1995:75)

Het anderszijn discrimineert de zogeheten allochtone leerlingen. Zij nemen niet
deel aan de interactie, terwijl de tekst wel over hen gaat. Ze zijn slechts object van
beschouwing, een derde persoon. Hun identiteit is opgelegd. En dat geldt uiteindelijk ook voor de "Nederlandse" leerlingen. Ook zij worden in één hoek gedrukt,
verhelderend is in dit verband het concept van "de tweede persoon", door Bal
( 1996b) uitgewerkt in "First person, second person, same person" en waarmee zij
aansluit bij Code (1991) in haar zoektocht naar een epistemologie die meer recht
doet aan de subjectposities van het object. Deze tweede persoon kent drie samenhangende en in elkaar geweven dimensies, waarvan de laatste twee hier het meest
relevant zijn. De eerste komt erop neer dat men in psychologische en psychoanalytische zin niet kan bestaan, zonder "de ander". De tweede, gebaseerd op Benveniste (1971), houdt de wederkerige relatie in tussen eerste en tweede persoon;
voornaamwoorden refereren niet, maat construeren subjectiviteit. In de derde
betekenis gaat het om de vraag hoe het (menselijk) object, dat de historicus of
etnograaf onder de aandacht brengt, als subject deel kan uitmaken van de representatie en betrokken wordt in de interactie.
Taylor wijst niet alleen op de gevolgen van miskenning, maar ook op de
gevolgen van negatieve, vertekenende beelden waaraan men zich geacht wordt te
spiegelen. Zo expliciet denigrerend zijn de beelden in schoolboeken niet. Maar
positieve waardering voor de verschillende culturen is er zelden. Het zijn vooral
Je problemen die nadruk krijgen - ik spreek hier nog steeds van boeken uit de
jaren tachtig en begin jaren negentig. De volgende drie fragmenten tonen hoe
beperkt en ontmoedigend het beeld van die samenleving kan zijn. Het eerste fragment is uit hetzelfde boek afkomstig als het citaat hierboven. Inmiddels is de
groep buitenlandse werknemers geruisloos vervangen door buitenlanders in het
algemeen.
Behalve de huisvesting en de taal leveren tal van andere cultuuropvattingen spanningen op.
Het ontbreken van moskeeën bijvoorbeeld waarde islamieten bij elkaar kunnen komen. [...]
Gelukkig wordt er de laatste tijd bij al deze problemen nogal wat hulp vetleend door de overheid en door vrijwilligers. We moeten streven naar aanpassing van de verschillende culturen
aan elkaar. Waarschijnlijk kunnen wij veel van hun cultuur leren en zij van onze cultuur. Wat
de eetgewoontes betteft hebben we al veel van de buitenlanders overgenomen. {Driesprong
deel 2 M H V 1985:112-113)
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Een opeenstapeling van problemen wordt hier aan de leerlingen voorgelegd,
terwijl nog boven deze passage de problemen van de huisvesting en de taal al zijn
aangestipt. Hulp van de overheid en de vrijwilligers (van "ons") lijkt een lichtpunt
te bieden. Daardoor worden allochtonen niet alleen als "anders" maar ook als
hulpbehoevend neergezet. Voor "ons" is de rol van hulpverlener weggelegd. Het
thema "aanpassing" is tenslotte typerend voor de benadering in schoolboeken.
Daar kom ik straks op terug.
Problemen vormen ook de invalshoek in de volgende passage, maar er is
ook aandacht voor discriminatie:
De aanwezigheid van grote aantallen mensen uit andere landen, van andere rassen, geeft
dikwijls problemen. Doordat ze vaak de taal niet goed spreken, een andere godsdienst en
andere gewoonten in Ided ing hebben, worden ze door mensen in herland waar ze te gast zijn,
niet als volwaardige medeburgers beschouwd. We noemen dat discriminatie. {De Geo Geordenddeel 1MHV 1986:96)

Discriminatie wordt bespreekbaar gemaakt. De mogelijkheden tot rechtvaardiging hiervan worden hier echter ook aangereikt. Allereerst door - alweer - het
anderszijn te benadrukken. Vervolgens impliceert de bijzin "in het land waar ze te
gast zijn" dat "zij" hier eigenlijk niet horen en geen rechtmatige inwoners van
Nederland /ijn.
In het laatste fragment staat in kort bestek een aantal bezwaarlijke noties
en vooronderstellingen onder elkaar:
Ook onze staat kent inwoners die bij een ander volk horen, die van een ander ras zijn, die een
andere taal spreken of die een andere godsdienst hebben. [...] Mogen zij in ons land een
beetje hun eigen leven leiden? Of moeten zij zich aanpassen aan onze manier van leven? Bij
ons gaat het misschien minder bloedig toe dan in andere staten, maar .. hebben wij ook hier
een staar-volk-probleem in eigen huis? {Werkaan de werelddeel 2 M H V 1985:20)27

De bezwaren van deze voorstelling op een rij: het beeld van de multiculturele
samenleving is sterk gepolariseerd, de ander wordt niet gedifferentieerd en de wijzij dichotomie vormt de basis. Net als in de vorige passages wordt gesuggereerd
dat Nederland in principe monocultureel is en slechts één ("eigen") ras, cultuur,
volk, taal en godsdienst kent. De metafoor van een "eigen huis" versterkt bovendien de suggestie van die nationale identiteit en roept het beeld op van een besloten, veilige ruimte waarin men doorgaans met eigen familie of verwanten
verkeert. De vraagstelling tenslotte, in hoeverre "zij" zich moeten aanpassen,
getuigt in zichzelf al van de ongelijkwaardigheid die aan deze hele passage ten
grondslag ligt; wie past zich nu precies aan en aan wie, en wie zal dat bepalen? Dit
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zijn hier in ieder geval niet alle leerlingen, want ook hier zijn leerlingen buitengesloten die behoren tot een ander volk, een ander ras, een ander taalgebied of een
andere godsdienst. Een positief perspecrief op diversiteit biedt deze passage zeker
niet.
Zoals gezegd beperken de belangrijkste problemen in vertogen over de Nederlandse cultuur in de jaren tachtig zich niet tot de aardrijkskundeboeken voor het
voortgezet onderwijs, maar zijn ze redelijk representatief voor schoolboeken uit
deze periode. De meeste problemen zijn terug te voeren op een beperkte visie op
cultuur en op het etnocentrische en monoculturele perspectief. Een negatief
effect van de dichotomie is de discriminatie van leerlingen op grond van hun
zogenaamde anderszijn. Zij worden niet aangesproken. Culturen worden bovendien niet als dynamisch gezien, maar blijven uiterst star. Tenslotte spreekt uit de
citaten heel sterk het idee dat identiteit geheel en al gedicteerd is door iemands
culturele of etnische achtergrond. Uitwisseling tussen culturen vanuit een gelijkwaardige positie is zeker nog geen algemene optie. Binnen een etnocentrische
visie op de samenleving past eerder het vraagstuk van aanpassing dat het laatste
citaat naar voren brengt. De betekenis ervan is vergelijkbaar met het begrip
"acculturatie" zoals dat in de vorige paragraaf aan de orde kwam. Binnen een
eurocentrisch perspectief verwijst acculturatie naar veranderingen van nietwesterse landen in de richting van het Westen. Zo werd dit begrip een paar decennia geleden uitgelegd.

9.5 Rassen in Nederland
Een aantal aardrijkskundemethoden in de tachtiger jaren biedt leerlingen een
overzicht van de rassen. Veel aandacht krijgt dit onderwerp niet, hooguit een deel
van een pagina en meestal heeft het betrekking op de wereldbevolking in het algemeen. Ras is een sociale categorie, naast bijvoorbeeld religie. Toch wordt ras ook
binnen een andere context gebruikt, ook in de methoden die geen scheidslijnen
tussen de rassen aanleren. In de vorige paragraaf zagen we die toepassing ook
optreden in de citaten over de multiculturele samenleving. Het ras-begrip definieerde groepen mensen. Deze karakterisering gebeurde bijna ongemerkt, in één
adem met cultuur. Cultuur èn ras bepaalden de ander en het anderszijn. Als
concept leeft ras dus in ieder geval nog voort maar veel aandacht wordt er verder
niet aan besteed. Toch heeft de toepassing een belangrijk effect op het beeld over
culturele verschillen in Nederland. Door de raciale associatie zijn ook culturen
aangeboren, afhankelijk van huidskleur en verliezen ze hun beweeglijkheid.
Culturen worden essentialistisch.
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Blijft de aandacht voor de raciale onderscheidingen in de jaren tachtig
beperkt, begin jaren negentig krijgt dit onderwerp ineens nieuw elan, binnen een
nieuwe context: de raciale verschillen kunnen worden gedemonstreerd aan de
hand van de Nederlandse samenleving en de verscheidenheid van haar inwoners.
Dit gebeurt in twee methoden voor de basisvorming, Wereldwijs en Wereldbeeld.
Ze zijn niet meer actueel, maar ze bieden wel de mogelijkheid om niet alleen de
historie van ras als geografisch concept af te ronden, maar ook om mijn visie op
interculturele schoolboeken duidelijk te maken.
In Wereldwijs (deel 2 MHV 1991) komt het onderwerp "rassen" aan de
orde in het hoofdstuk over conflicten. Racisme is een van de conflicten. Uitgangspunt is dat racisme kan ontstaan in landen waar meer rassen samenwonen.
Racisme wordt dan gedefinieerd als de opvatting dat het ene ras beter is dan het
andere (89). Wereldbeeld (deel 1 MHV 1991) bespreekt het verschijnsel "rassenhaat" nadat de rassen zijn gepresenteerd. Ondanks de relaties die beide methoden
leggen met racisme, presenteren ze ras als een waardevrij geografisch begrip. Hun
benadering lijkt ook inderdaad neutraal (er staat niet dat sommige rassen beter,
mooier of intelligenter zijn). Toch laat de analyse van een aantal passages zien dat
die neutraliteit in de toepassing van het ras-begrip verdwijnt en het cultuurbegrip verstart. Maar in de passages over ras keren ook andere, oude toepassingen
terug: het idee dat er zuivere rassen bestaan en dat joden een ras vormen. Bovendien worden de oude culturele en nationalistische connotaties van ras weer opgeroepen.
De culturele verscheidenheid in Nederland is uitgangspunt geweest voor Wereldbeeld. Leerlingen maken direct kennis met verschillende bevolkingsgroepen in
Nederland en met de achtergronden van migratie. Bovendien zijn afzonderlijke
hoofdstukken opgenomen over de belangrijkste landen van herkomst, Suriname,
Turkije en Marokko. Ook van daaruit worden relaties gelegd naar de positie van
migranten in Nederland. Globaal gesproken stemmen alle methoden voor de
basisvorming uit begin jaren negentig thema's en didactiek meer af op de multiculturele samenleving dan de oudere methoden. Dit geldt ook voor Aarde in
Kaarten Formule Bos. WereldbeeldSpringt er echter duidelijk bovenuit. De culturele verscheidenheid in Nederland is al voldoende helder gemaakt, als de rassen
worden geïntroduceerd.
[Mensen zijn verschillend.] "Nogal logisch", zul je zeggen, "mijn klasgenootjes zien er allemaal verschillend uit'. Dat is ook zo. maar dar bedoelen we hier niet. [...] Her gaat nu om
groepen mensen." {Wereldbeelddeel 1 1991:14)

Deze introductie vraagt van de leerlingen dat zij hun blik op verschillen tussen
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mensen bijstellen. Eigenlijk moeten ze opnieuw naar mensen kijken, ook naar
hun klasgenoten. Met ras krijgen ze een nieuwe categorie aangereikt. Een belangrijke categorie, die de leerlingen ook moeten gaan toepassen: zij worden in staat
geacht de huidskleur en haarvorm te bepalen van kinderen op een foto (1991:14).
Dit betekent dat zij de culturele variaties waar zij eerder mee te maken hadden
gehad, los moeten laten.
Wat leren zij nu precies? De leerlingen leren allereerst mensen in groepen
te onderscheiden, zoals volgens de introductie van hen werd verlangd. Ze hebben
houvast aan de zes foto's die de raciale variaties illustreren en benoemen. Het idee
van drie hoofdrassen en hun afgeleiden komt hier in terug. De eerste foto toont
een vertegenwoordiger van het blanke ras. Tot dit ras werden van oudsher ook
mensen uit India en Ethiopië gerekend, maar regelmatig sprak uit de onderschriften ook verbazing over deze "uitbreiding" (zie hoofdstuk 7). Als bij traditie treffen
we in Wereldbeeld een vergelijkbaar ongemak aan, alsof meer mensen tot het
blanke ras gerekend moeten worden dan op het eerste gezicht lijkt. Nu vertegenwoordigt de eerste foto volgens het onderschrift Marokkanen: "Marokkanen: ook
het blanke ras" (14). Bij de andere foto's wordt volstaan met slechts de raciale
aanduiding (14,15). Het ondetschrift bij de eerste foto krijgt daardoor speciale
lading. In ieder geval hebben de auteurs het nodig gevonden leerlingen erop te
wijzen dat ook Marokkanen blank zijn. Impliciet steunt het onderschrift de
suggestie dat zij niet tot de "eigenlijke" blanken horen. Zo wordt ingespeeld op
een sociale cognitie dat Marokkanen dus eigenlijk wel anders zijn. Deze subtiele
strategie van in- en uitsluiting bij het blanke ras is geheel conform de oudere
vertogen die Europa als het kerngebied van het blanke ras aanwezen. Dat ook
Ethiopiërs en Indiërs tot het blanke ras behoorden, nam niet iedereen zonder
meer aan (zie hoofdstuk 7).
Wereldwijs voert het idee van zuivere rassen expliciet in en leert de leerlingen aan de hand van de driehoek die Geografisch Milieu eerder afbeeldde (zie
hoofdstuk 9.2), de namen van de zogenaamde mengrassen: "zambo", "mesties" en
"mulat" (108). Leerlingen moeten een klassenfoto bestuderen om de vraag te
beantwoorden hoe een kind heet van een zwarte vader en een blanke moeder
(werkschrift deel 2 MHV:101). Zelfs al zouden we het nut van een rassenindeling
niet betwijfelen, dan dienen zich de problemen in de toepassing ervan hier al aan.
Want hoe moet een leerling dan het kind noemen van een zogenaamde mulatvader en een blanke dan wel zwarte moeder?
Deze voorstellingen van zuivetheid kunnen we bekritiseren, al zou het
maar zijn omdat ze irrelevant zijn. Het echte venijn zit hem in de verwarring die
optreedt tussen cultuur en ras. Die ontstaat ook in Wereldbeeld, alsof die oude
betekenislaag van ras uiteindelijk toch niet te onderdrukken is; uiteindelijk
benoemt ras meer dan de huidskleur. Wereldwijs stelt cultuur en ras aan elkaar
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gelijk in de definitie van etnische minderheden. Dit begrip wordt duidelijk
gemaakt aan de hand van een klassenfoto. Leerlingen moeten die goed bekijken
en daarna de vraag beantwoorden wat hen aan deze foto opvalt. Daarna moeten
zij bepalen of deze kinderen nu wel of niet "bij een ander ras ofvolk" horen. Oftewel, zo besluit de vraag: "Zij behoren tot de etnische minderheden" (werkschrift
deel 2 MHV:102). Voor veel kinderen zal het, ook in 1991, heel gewoon zijn dat
hun klasgenoten verschillen in kleur haar of huid. Zij moeten nu echter hun referentiekader bijstellen. Het is het "anderszijn", terwijl het "gewone" onvermeld
blijft, waardoor deze definitie een vervreemdende uitwerking heeft.
Hetzelfde effect heeft de volgende introductie op de vraag over de ruimtelijke verspreiding van "niet-blanken en buitenlandse werknemers": "Ook in
Nederland wonen veel mensen met een andere huidskleur" (92). De implicatie is
dat Nederland toch eigenlijk blank is. Die leerlingen zijn in ieder geval "gewoon"
en behoren tot het "eigen ras". Zij worden hier aangesproken, niet de "andere"
leerlingen. Het probleem is niet alleen de koppeling met cultuur, maar ook het
uitsluitende effect: blank is normaal. Leerlingen behorend tot een "ander" ras
worden niet aangesproken.
In Wereldbeeld komt de gelijkschakeling tussen cultuur en tas ook tot
uitdrukking in de volgende uitleg van het begrip multiraciale samenleving. Dit
fragment bereidt de overgang voor naar het onderwerp rassenhaat.
In ons land wonen veel mensen die tot verschillende rassen behoren. Dat komt in veel landen
voor. Wanneer dat het geval is, spreken we van een multiraciale samenleving. Wel is het
meestal zo dat er van de mensen van het eigen ras de meesre inwoners zijn. De anderen
vormen dan een minderheid. Je zult wel begrijpen dat de woorden multitaciaal en multicultureel veel met elkaar te maken hebben.
Niet altijd is er vriendschap tussen de mensen in een land. ( Wereldbeeld'deel 1 1991:16)

Dit fragment is vooral onduidelijk (de eerste zin kan ook betekenen dat veel
mensen in Nederland tot mengrassen behoren). Problematisch zijn de stellingen
over het eigen ras in de vierde zin en over de verwantschap tussen cultuur en ras in
de zesde zin. De stelling dat het "eigen ras" meestal de meerderheid vormt, is zelfs
als we meegaan in het onderscheid van rassen, nauwelijks vol te houden. We
hoeven die alleen maar te toetsen aan de situatie in Noord- en Zuid-Amerika of
Australië. En wat te doen met Zuid-Afrika? Of Rusland? De notie van het "eigen
ras" wekt bovendien de indruk dat een land oorspronkelijk eigendom kan zijn van
mensen die allen behoren tot een en hetzelfde ras (en dat dit dus eenduidig is vast
te stellen). De auteurs duiden hier in feite een belangrijke rechtvaardiging van
racisme aan: de nationalistische dimensie van racisme. Deze suggestie sprak ook
uit de fragmenten hierboven uit De Geo Geordend'en Werk aan de wereld.
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Dan is er ook de veronderstelling, zo wordt die althans in de zesde zin naar
de leerlingen toe uitgesproken, dat ras en cultuut veel met elkaar te maken
hebben. Juist waar uitleg verwacht mag worden over die relatie, laten de schrijvers
het afweten. Ze spreken slechts de verwachting uit dat leerlingen die verwantschap zelf wel kunnen duiden. Zo wordt een volgend kenmerk - de gelijkschakeling van ras en cultuur - van een racistische ideologie neergezet. Beide begrippen
treden vervolgens praktisch als synoniemen op. Bij de uiteenzetting van de diverse
gevolgen van rassenhaat wordt tenslotte alleen nog gesproken over mensen, groepen en culturen. De relaties tussen bevolkingsgroepen worden hier zeer simplistisch voorgesteld, alsof die relaties zich als wetmatigheden zouden voltrekken, en
onafhankelijk zijn van plaats en tijd.
De relatie tussen racisme en ras blijft in Wereldbeeld an Wereldwijs eenzijdig belicht. Ras staat niet ter discussie en wordt ontdaan van zijn sociale en politieke betekenis. In Wereldbeeld wreekt zich die benadering in de bespreking van
rassenhaat, waarbij wordt teruggegrepen op de holocaust om duidelijk te maken
waartoe rassenhaat leiden kan. De basis voor rassenhaat zou liggen in het gegeven
dat mensen die tot een verschillend ras behoren, elkaar soms om verschillende
redenen niet kunnen uitstaan. Hier dient zich het laatste probleem aan dat ik wil
duiden: de verbinding tussen ras en joden die mogelijk wordt doordat ras niet
kritisch wordt benaderd. Juist de holocaust en de bijbehorende propaganda illustreren heel goed hoezeer het idee van ras ideologisch bepaald is. De holocaust is
niet het gevolg van een wederzijdse rassenhaat. De haat liep in één richting, van
nazi's die zichzelf profileerden als de vertegenwoordigers van een superieur arisch
ras, dat zuiver moest worden gehouden en waarin geen plaats was voor joden,
zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten. Wereldbeeld'wekt nu de indruk dat
een joods ras realiteit is.28 De politieke context en het antisemitisme worden dus
genegeerd.
Wereldwijs laat de kans om de politieke context in de indeling van rassen te
betrekken, onbenut als de rassenscheidingen in Zuid-Afrika aan de orde komen.
De getalsmatige verhoudingen tussen Aziaten, zwarten, kleurlingen en blanken
komen wel in beeld, maar de prangende vraag waarom in Zuid-Afrika nu juist
deze groeperingen worden onderscheiden, blijft onbeantwoord (90).
Onduidelijk blijft waarom leerlingen de raciale overzichten moeten leren.
De spreiding van de rassen over de wereld komt bij beide methoden aan de orde,
zoals ook gebruikelijk was in de oude boeken. In Wereldbeeld'^ een kaart opgenomen met de verspreiding van de rassen over de wereld (15). Gebruikers van
Wereldwijs moeten de atlas raadplegen en de kaart "De aarde, Rassen" opzoeken.
Deze kaart moeten zij bestuderen om het onderstaande overzicht in te vullen:
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De meerderheid van de bevolking van Israël hoort tor het joodse volk. Enkele kenmerken
daarvan zijn:
• godsdienst: ('De aarde. Godsdienst)
• ras: ('De aarde, Rassen')
• taal: (Hebreeuws (+ Engels)
[Wereldwijswerkschrift 2 HV 1991:103)

Het joodse volk is blank. Dit antwoord zullen de leerlingen invullen als ze de
kaart in De Grote Bosatlas hebben opgezocht. Voor het Arabische volk krijgen de
leerlingen dezelfde opdracht en ook nu zullen ze bij ras "blank" invullen.
Misschien leren leerlingen hieruit dat het conflict tussen Arabieren en joden niet
van raciale aard is. Wat leerlingen niet leren is dat racisme ook onder joden voorkomt en zich onder meer richt tegen de Ethiopische joden in Israël. De overzichtskaart van de rassen biedt hierin geen inzicht.
De atlas speelt tenslotte dus een belangrijke rol in de presentatie van de
rassen. Daarnaar hebben de schoolboeken ook steeds verwezen als de diverse
rassen werden voorgesteld. In de vijftigste druk van De Grote Bosatlas (1993) is
een verspreidingskaart van rassen de eerste kaart van de wereldbevolking. In de
51e druk (1995) is deze kaart verplaatst en op die plek vervangen door een overzichtskaart van cultuurgebieden (met "zwart Afrika" als aanduiding van Afrika
sub-Sahara). De rassen lijken nu een minder prominente plaats te krijgen. De
kaart wordt echter wel aangevuld met een staafdiagram, die voor een aantal
landen de kwantitatieve verhouding aangeeft tussen achtereenvolgens blanken,
Aziaten, negers, indianen, mulatten, mestiezen en de categorie "overigen". Deze
rassen worden echter gepresenteerd als etnische groeperingen. Dus ook hier zien
we de versmelting van etniciteit met ras. Die zit ook in de kaart van de etnische
samenstelling van Afrika. Op deze kaart is echter aangegeven de "negerbevolking
in procenten van de totale bevolking per land" (133). Dat ook kaarren een visie
op racisme kunnen uitdrukken blijkt uit een kaart van de Verenigde Staten in de
50e druk van De Grote Bosatlas. Onder het kopje "Rassenvraagstuk" wordt de
verspreiding van "negers" aangegeven (139). Hieruit spreekt de suggestie dat het
rassenvraagstuk groter is als de concentratie van "negers" toeneemt. Wat het
rassenvraagstuk inhoudt, wiens probleem daarmee wordt uitgedrukt, blijft zo in
het midden. Vooralsnog wordt dat probleem zo afgewenteld op "negens". Opmerkelijk is dat deze kaart in de 51e druk gewijzigd is. Nu is de verspreiding van
"negers" en "hispanics" aangegeven. De titel is vetanderd in "minderheden"
(H3).

De onberedeneerde koppeling tussen ras en cultuur zegt iets over de opvatting
over cultuur en identiteit. De koppeling zegt ook iets over de invloed van de tradi-
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tie van het denken in termen van rassen. Die toont hoezeer dit denken verankerd
is in "onze" cultuur en hoe moeilijk het is dit begrip los te laten. Zodra de verschillen tussen bevolkingsgroepen moeten worden gedefinieerd, lijkt men op ras terug
te grijpen. Het bezwaar zit hem er niet in dat mensen naar huidskleur of lengte
worden aangeduid. Het gaat om de indeling, om de vraag wie in welke categorie
past. Hield ik aanvankelijk nog een (beperkte) mogelijkheid open dat ras alleen
zou verwijzen naar uiterlijke lichamelijke karakteristieken, het concrete gebruik
ervan in de nog niet zo heel oude schoolboeken, toont dat andere betekenissen al
snel worden toegelaten. Indirect wordt toch gesuggereerd dat ras een grond biedt
voor identiteit. Dat ras een sociale en politieke contrucite is, zordt door de schoolboeken zelfs steeds weer bevestigd. De differentie naar ras blijkt, hoewel men
slechts een neutrale categorie voor ogen zegt te hebben, in de toepassing niet
onwillekeurig en waardevrij. Om die reden past dit begrip niet binnen intercultureel onderwijs en de huidige leermiddelen, tenzij het onderdeel is van een
kritische beschouwing van racisme. Ras biedt geen grond voor identiteit en werkt
verstarrend. Dat laten de recente toepassingen van dit begrip zien. Binnen intercultureel onderwijs is daarentegen cultuur het trefwoord en de principiële
beweeglijkheid daarvan. Dat impliceert dat ook iemands identiteit niet op voorhand is af te lezen aan huidskleur of etnische achtergrond. Deze en andere
uitgangspunten licht ik hieronder toe.

9.6 Interculturele schoolboeken 29
Uitgangspunten
Culturen zijn dynamisch. Contacten tussen culturen in verleden en heden
hebben geleid tot veranderingen op religieus, kunstzinnig, medisch en technologisch gebied. Dat principe drukt "interculturaliteit" uit. Lesmateriaal dat wil
aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen die opgroeien in een multiculturele samenleving, brengt dus de verscheidenheid aan culturen en hun dynamiek tot uitdrukking. De keuze van de thema's en de didactiek zijn daarbij
afgestemd op leerlingen die over uiteenlopende referentiekaders beschikken. Zij
vinden elementen van hun culturele achtergrond en leefwijze in de leermiddelen
terug, zonder dat die als vreemd, "anders" of niet-Nederlands worden geduid.
Bovendien zijn identificatiefiguren zo gekozen dat ze voor alle leerlingen aantrekkelijk en uitdagend zijn.
Dit zijn in het kort enkele uitgangspunten die in alle leermiddelen voor
alle vakken verwezenlijkt kunnen worden. Toch is daarmee maar een deel van de
interculturele doelen bereikt. De term "intercultureel" dekt niet helemaal de
lading. Eigenlijk verwijst dit begrip naar een utopisch eindbeeld, een toekomst
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waarin mensen, ongeacht hun geslacht, klasse, religie, geaardheid of etnische
achtergrond in volkomen harmonie met elkaar samenleven. Het begrip suggereert dat mensen bijna voortdurend in een staat van open communicatie en
onderhandeling verkeren. Culturele verschillen bestaan echter niet zonder
misverstanden en conflicten. Politieke en economische belangen spelen een rol en
ook vooroordelen, racisme, nationalisme, antisemitisme en seksisme zijn realiteit.
We kunnen de feitelijke ongelijkheid als de achtergrond zien van "interculturaliteit". Het onderwijs zelf toonde die ongelijkheid, omdat het niet
voldoende was afgestemd op zogeheten allochtone leerlingen. Op hen richtten
zich dan ook de eerste discussies over intercultureel onderwijs. Vooral de taal
kreeg aandacht. Hoe kon het onderwijs beter inspelen op leerlingen die de Nederlandse taal niet als hun moedertaal spreken en die een "andere" culturele, nietwesterse, achtergrond hebben? Acculturatie was toen nog het kernbegrip. Deze
leerlingen kampten immers met een achterstand. Extra ondersteuning bij de taallessen zou die achterstand kunnen verkleinen. De term intercultureel onderwijs
raakte in de jaren tachtig wel steeds meer in zwang, maar de invulling bleef in het
begin vooral beperkt tot aanvullende onderwijsvoorzieningen voor allochtone
leerlingen. Daarnaast werden voor alle leerlingen speciale projecten georganiseerd
met het doel om begrip voor eikaars achtergrond te kweken.
Deze invullingen zijn belangrijk, maar de accenten in de discussie over
intercultureel onderwijs zijn inmiddels verschoven. Er wordt vaker gesproken van
meertalige leerlingen en niet meer van leerlingen met een taalachterstand. Bovendien wordt ook gekeken hoe het onderwijs zelf beter afgestemd kan worden op
leerlingen met uiteenlopende culturele bagages. De klemtoon ligt nu op de meerwaarde van diversiteit voor het onderwijs. Intercultureel onderwijs is niet meer
specifiek voor allochtone leerlingen, maar richt zich op alle leerlingen, op alle
scholen en op alle vakken. Zo is het in de wet vastgelegd. Voor het basisonderwijs
gebeurde dit in 1982, in 1989 voor het voortgezet onderwijs. Kortweg houdt de
verplichting in dat het onderwijs leerlingen moet voorbereiden op een gezamenlijk en gelijkwaardig functioneren in een multiculturele samenleving. Daarbij
hoort dat zij kennisnemen van cultureel of etnisch bepaalde verschillen en overeenkomsten. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie is ook een doelstelling. Vertaal je deze doelen naar de inhoud van leermiddelen dan betekent dit dat
zij er ook aan bijdragen dat leerlingen diversiteit in de samenleving positief beleven.-'0
Tussen enerzijds het gegeven van de principiële gelijkwaardigheid en
anderzijds de feitelijke ongelijkheid balanceren criteria voor interculturele leermiddelen. Met het ideaalbeeld van gelijkwaardigheid voor ogen, vallen in schoolboeken onevenwichtige sociale representaties op. In dit hoofdstuk stipte ik de
normen van gelijkwaardigheid en dynamiek al aan. De analyse van een aantal
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thema's uit aardrijkskundeboeken na 1960 maakte vervolgens duidelijk welke
barrières nog overwonnen moesten worden. Pas als de raciale aanleg naar de
achtergrond zou verdwijnen, kon de dynamiek van culturen en identiteit meer
ruimte krijgen. Bovendien werd duidelijk hoezeer representaties van nietwesterse landen bepaald werden door een westerse visie op ontwikkeling. Vervolgens zagen we hoe etnocentrisme tot uitdrukking kwam in beschrijvingen van
Nederland als multiculturele samenleving. Deze waren discriminerend voor
allochtone leerlingen. De bijna vanzelfsprekende interferentie tussen de begrippen ras en cultuur toonde tenslotte hoe star de visie op cultuur nog was.
Interculturele adviezen bieden niet zozeer een alternatief voor incidentele
eenzijdige representaties, maar ze zijn vooral bedoeld als een herstel en correctie
van sterk verankerde vertogen. Een intercultureel perspectief biedt ook een alternatiefvoor het beeld dat het Westen haar positie op eigen kracht heeft weten te
bereiken en een rechtstreekse voortzetting is van de Griekse en Romeinse beschaving. Dan komen ook culturen onder de aandacht waaraan het Westen mede zijn
machtspositie heeft te danken, bijvoorbeeld de Arabische culturen. Ook door hier
aandacht aan te besteden kan inhoud worden gegeven aan intercultureel onderwijs. Zo kunnen we ook de imperialistische oorlogen niet meer aanduiden als
"een aanraking" tussen zwakke en sterke rassen of volken, waarbij de laatste als
vanzelfsprekend zullen triomferen. Bij kolonialisme komen ook het verzet en de
ervaringen van de gekoloniseerden onder de aandacht. Door hun perspectieven
naar voren te brengen, krijgen ook zij een gezicht en zijn ze niet alleen slachtoffer.
Er zijn talloze aanbevelingen te formuleren voor interculturele leermiddelen. In deze paragraaf beperk ik mij tot vijf uitgangspunten. Voor illustraties en
andere concrete criteria verwijs ik graag naar het brede aanbod van literatuur dat
inmiddels op dit gebied bestaat.31 Ik geef hier slechts enkele voorbeelden om een
idee te geven van de mogelijkheden. De vijf onderstaande punten hangen zeer
nauw met elkaar samen en zijn in de praktijk van de beoordeling van teksten niet
altijd van elkaar te onderscheiden.
• Komt de dynamiek van culturen en identiteiten tot uiting?
Zoals gezegd heeft iedereen identificaties nodig om zijn leven vorm te geven. Ze
zijn onmisbaar voor een geslaagd leerproces en ook leermiddelen kunnen aanknopingspunten bieden. Voor een deel is identiteit discursief bepaald. We zijn echter
niet passief overgeleverd aan de discursieve mogelijkheden die ons worden geboden of aan de beelden die "anderen" van ons hebben. Zoals Worthington stelt,
verhouden we onszelf juist actief hiertoe: "[...] the construction of a subject's
sense of selfhood should be understood as a creative narrative process achieved
within a plurality of intersubjective communicative protocols" (Worthington
1996:12-13).32

360

In de ban van he: ras

Er zijn talloze oriëntaties aan de hand waarvan we onze identiteit ontwikkelen. We kunnen onszelf zien als leden van een bepaald geslacht, van een etnische groepering. We kunnen ons identificeren met een beroepsgroep, met een
nationaliteit, een woonplaats of met mensen die dezelfde hobby uitvoeren. Ze
bieden ons een draaiboek, een verzameling van verhalen om na te denken over de
toekomst en om ons levensverhaal te vertellen (Appiah 1995). Die punten liggen
niet vast, evenmin onze identiteit. We kunnen inderdaad, zoals Stuart Hall doet,
spreken van een positioneting. Daaraan ontlenen wij onze culturele identiteit.
/.c [de culturele identiteit] heeft haar geschiedenissen - en geschiedenissen hebben hun
werkelijke en symbolische uitwerkingen. Het verleden blijft tot ons spreken. Maar het is niet
langer een simpel, feitelijk verleden. [...] Het is altijd geconstrueerd via geheugen, fantasie,
vertelling en mythe. Culturele identiteiten zijn punten van identificatie, maar dan wel
onvaste punten van identificatie of hechting, die binnen de vertogen van geschiedenis en
cultuur zijn gevormd. Ze zijn niet een essentie, maar een positionering. (Hall 1991 c: 184)

Deze visie biedt een goede basis voor een interculturele benadering en voorkomt
dat mensen uitsluitend of al bij voorbaat op hun (vermeende) etnische achtergrond worden vastgepind. Deze visie biedt meet ruimte aan persoonlijke levensstijlen en intetesses en is een alternatief voor de neiging die we ook in
schoolboeken konden constateren om allochtonen alleen te beschtijven als
dtagers van een "andere" cultuur en niet als mensen die arm of rijk zijn en teder
afzonderlijk hun persoonlijke voorkeuren en ervaringen kennen.
Wil je leerlingen informeren over diverse achtergronden van migranten in
Nederland, dan ontkom je er niet aan te spreken in termen van cultuurverschillen. Toch is het niet reëel deze verschillen terug te btengen tot een verschil tussen
"wij" en "zij". Alle groeperingen kunnen uiterst divers zijn. Etnische scheidslijnen
zijn overigens ook niet altijd zo duidelijk. Leerlingen noemen zichzelf niet zo
gauw allochtoon of autochtoon. Misschien noemen zij zich Nederlander èn
allochtoon, of Turks, Amsterdamse, een Surinaamse Limburger, Hindoestaan of
Marokkaanse Nederlander of een Nederlandse Iraniër. Misschien houden ze zich
daar helemaal niet mee bezig. Toch zullen velen zich vreemd voelen als gesptoken
wordt over "onze" vroegere belangen bij de behandeling van de slavenhandel op
Curaçao en over "ons" groeiende staatsinkomen, als de toenmalige winsten van de
plantages in Suriname worden besproken. Op grond hiervan is het advies te
formuleren dat leermiddelen ervoor zorgen dat mensen uit minderheidsgroeperingen, net als autochtonen, als individuen naat voren komen, met persoonlijke
levensstijlen en interesses.
Het duidelijkst komen essentialistische benaderingen van identiteit tot
uitdrukking in het gebruik van een bepaald lidwoord gevolgd door een aandui-
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ding van een groepering in het enkelvoud, zoals "de Fransman", "de Surinamer".
Hieruit kunnen stijlprincipes worden afgeleid: duid groepen mensen met meervoudsvormen aan en kies een formulering die de mogelijkheid openlaat dat er
uitzonderingen zijn. Bij het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord "we" is
het tenslotte van belang na te gaan of hiermee ook alle leerlingen worden aangesproken.
• Worden dichotomieën
vermeden?
We hebben gezien dat culturele verschillen in de Nederlandse samenleving nogal
eens op de spits gedreven worden of tot twee monolithische entiteiten teruggebracht worden, met aan de ene kant "onze" cultuur, aan de andere kant "hun"
cultuur. Een variant op deze tweedeling bestaat eruit om uitsluitend over "de
andere" cultuur of "andere" culturen te spreken, terwijl het "eigene" niet
benoemd wordt. Deze aanduidingen symboliseren ook sociale en culturele ongelijkheid. Dergelijke binaire tegenstellingen zijn slechts mogelijk in een situatie
waarin "wij", het sprekend subject, overwicht heeft of kan claimen en waarin
"wij" zich ervan kan verzekeren dat het gehoor zich achter dit subject zal scharen.
Die situatie maakt het mogelijk de ander slechts als "etnisch" of als vertegenwoordiger van een cultuur te definiëren; het sprekend subject kan het zich permitteren
om zichzelf niet als categorie te duiden (Hall 1991 b: 177; Mclaren 1995; Jackson
& Penrose 1993).33 In het algemeen is het aan te raden om absolute tegenstellingen tussen "wij" en "zij", tussen Noord en Zuid te vermijden.
De bezwaren van tweedelingen zijn meermalen aan de orde geweest. Vaak
heeft de tweedeling tot gevolg dat de subjectiviteit van "die ander" nauwelijks uit
de verf komt. Toegepast op de dichotome voorstelling van de multiculturele
samenleving, is het eerste bezwaar dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de
diversiteit. De tweedeling is vaak discriminerend voor allochtone leerlingen; zij
worden niet geacht deel te nemen aan de interactie. Een ander negatief effect is
dat deze dichotomieën tweespalt in de hand werken. Ze vormen geen geschikte
basis om kennis te maken met "anderen". Als het "anderszijn" de overhand heeft
dan is inleving en herkenning moeilijk en blijft het "vreemde" overheersen (zie
hoofdstuk 1). Vanuit overeenkomsten verschillen naar voren brengen, blijkt vaak
vruchtbaarder. Een effectieve bestrijding van dit effect van dichotomieën is
gericht schrijven in meer categorieën, als deze onvermijdelijk zijn. Pas je deze
uitgangspunten bijvoorbeeld toe op de behandeling van het onderwerp immigratie, dan kun je migratie ook als invalshoek kiezen. Dit onderwerp kunnen alle
leerlingen op zichzelf of op hun familie betrekken. Migratie opgevat als een
verschijnsel van alle tijden en landen, maakt het ontstaan van wat nu de multiculturele samenleving wordt genoemd, minder exclusief.
Wat over mensen wordt geschreven en wie in beeld komen, zijn belang-
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rijke aandachtspunten voor een beoordeling van leermiddelen. De vraag hoe,
binnen welke rol, zij naar voren komen, is minstens zo belangrijk. De analyse van
de raciale metafoor "zwart" maakte duidelijk hoezeer de vele negatieve betekenissen die hierin samenkwamen, "de blanke" steeds meer in een positief daglicht
stelde. De betekenis van dit contrast werd ook gedragen door de narratio: "blank"
neemt initiatief, voert de handelingen uit en zet de plot in beweging; blank neemt
waar en definieert. Uiteindelijk ontwikkelt "het blanke karakter" zich, ten koste
van "de ander", van diens stilstand en zwijgen. Een vergelijkbaar effect kan de
rolverdeling hulpverlener versus slachtoffer hebben, bijvoorbeeld binnen de
context van ontwikkelingseducatie waar "wij" de eerste rol op ons gaan nemen.
Een keuze voor een multicultureel perspectief dat ik hieronder toelicht is ook
bedoeld om de subjectiviteit van "die ander" te bevorderen en om die indirect
meer zeggenschap te geven over de representaties. Maar de rolverdeling vraagt dus
ook aandacht: bij wie ligt het perspectief? Wie voert het woord, wie neemt het
initiatief, wie definieert problemen en wie draagt de oplossingen aan? Aan de
hand van deze vragen kan worden nagegaan of en in hoeverre degenen over wie de
lessen gaan, ook werkelijk vertegenwoordigd zijn.
• Zijn multiculturele en niet-westerseperspectieven
opgenomen?
Multiculturele perspectieven kunnen tegenwicht bieden aan etnocentrisme en
eurocentrisme. Aandacht voor de grote verscheidenheid aan culturen, kennis en
kunstuitingen in niet-westerse landen is dan relevant. Uiteraard zonder te vervallen in exotisme en zonder louter met etnografische ogen te registeren. Zo kan
voorkomen worden dat niet-westerse landen slechts (negatieve) tegenhanger
worden van het Westen en alleen in beeld komen als zij enigszins in relatie staan
tot landen in het Westen.
Multiculturele perspectieven zijn inspirerend en dagen leerlingen uit om
hun blikveld te verruimen. Eenzijdige presentaties kunnen zij als een tekort gaan
ervaren. Soms betekent dit dat auteurs extra inspanningen moeten verrichten om
de bronnen te vinden waaruit ze deze perspectieven kunnen afleiden.M
Een multicultureel perspectief kan ook inhouden dat een gebeurtenis of
een situatie vanuit meer visies of standpunten wordt benaderd. Deze wisseling
van perspectief kan relativerend werken. Lezers worden daardoor gestimuleerd
mee te denken en zelf een standpunt te bepalen. Kortom, "de" waarheid krijgt
meer gezichten. Een zeer voor de hand liggende toepassing hiervan is om te
breken met de archetypische kennismaking van onbekende gebiedsdelen door de
lezer mee te nemen op een denkbeeldige ontdekkingsreis of door het persoonlijke
reisverslag van een van de beroemde Europese ontdekkingsreizigers op te voeren.
Het punt van waarneming kan verplaatst worden naar de gebiedsdelen zelf en
naar de mensen over wie de lessen gaan.
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• Zijn er mogelijkheden voor reflectie?
Wiens visie wordt weergegeven? Die vraag was voor de aardrijkskundeboeken
niet altijd makkelijk te beantwoorden, omdat eurocentrisme net als seksisme vaak
schuil gaat achter universalisme. Met name de oude aardrijkskundeboeken
kenmerken zich door een logisch-positivistische benadering. Dat betekent dat
subjectiviteit gemaskeetd wordt. Deze benadering is een effectieve retorische strategie omdat hij de kans op reflectie minimaliseert. Niet politieke, economische of
emotionele motieven liggen ten grondslag aan handelingen, maar andere krachten lijken nu verantwoordelijk. In de oude boeken werd vaak een natuurvertoog
opgevoerd: mensen handelden niet anders dan dieren, en zoals de verhouding
tussen plantensoorten onderling werd bepaald door de plaats in de geschiedenis
van de evolutie, zo gold dit ook voor de verhouding tussen mensen, dat wil zeggen
tussen de diverse rassen. Een natuurhistorisch en sociaal-evolutionistisch vertoog
overheersten, menselijke activiteiten en machtsstreven verdwenen naar de achtergrond. Het handelend of sprekend subject kan daarom ook in universele termen
worden aangeduid, bijvoorbeeld als "men" of "de mens". Toch kon op deze plek
vaak genoeg "de blanke" of "de Europeaan" worden ingevuld. Deze subjecten en
hun intetactie bevestigden het beeld dat individuen zich geheel gedroegen zoals
dit doot hun ras of nationaliteit werd gedicteerd: het "blanke ras" verovert de
wereld. Het retorische effect begint al bij het gebruik van deze raciale aanduiding.
Uiteindelijk ontstaat mede daardoor een onschendbaar vertoog. Het is tevens een
overtuigend vertoog voor wie zich kan meten aan de geboden identificatiemogelijkheden. Voelden de lezers zich aangesproken, als vertegenwoordigers van het
blanke ras, dan konden zij zich verheugen in positief zelfbeeld.
Doot te kiezen voor diverse perspectieven, door uiteenlopende identificatiemogelijkheden te bieden, komt subjectiviteit naat voren. Ook door duidelijk te
maken vanuit wiens visie gesproken of gekeken wordt, krijgen lezers en kijkers
meer kans om zich een eigen mening te vormen en om kritisch na te denken over
het gebodene. Vage, univetsalistische aanduidingen als "men" of "de mens"
werken daarentegen vaak camouflerend. Hetzelfde geldt ook voot het gebtuik van
passieve zinnen, als daatdoot belangrijke handelende of verantwoordelijke personen of instanties naar de achtergrond verdwijnen.
Ongelijkheid bestaat op velerlei terreinen. Er zijn rijke en arme landen.
Vrouwen verkeren over het algemeen in achterstandsposities. Die ongelijkheid is
geen absoluut en onveranderlijk gegeven. Armoede of rijkdom is niet inherent
aan een sociale groepering, aan een land of volk. Ongelijkheid is het gevolg van
historische processen, van macht, van bevochten of verloren machtsposities.
Racisme en seksisme verklaren ook ongelijkheid. De verhoudingen kunnen weer
veranderen. Door ongelijkheid in een historisch perspectief te plaatsen, wotdt
essentialisme vermeden.
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• Wordt een kritische studiehouding
gestimuleerd?
Mogelijkheden tot reflectie ontstaan doot subjectiviteit toe te laten en leetlingen
kennis te laten maken met verschillende opvattingen en perspectieven. Daarnaast
is het noodzakelijk om leerlingen te stimuleren kritisch te lezen, te kijken en te
oordelen. Om wantrouwend te staan tegenover dichotomieën, tegenover eenzijdige perspectieven en essentialistische definities van identiteit. Zo kunnen leerlingen leren zichzelf te weer te stellen tegen bevooroordeelde visies en representaties.
In de huidige kerndoelen voor de basisvorming en in de eindtermen voor de
tweede fase, zijn deze aandachtspunten opgenomen. Maar ook het vakgebied zelf
en de vanzelfsprekendheden daarbinnen zouden aan de orde kunnen komen. De
manier waarop de wereld op de kaart wordt gezet kan bij het vak aardrijkskunde
opnieuw worden bezien: welke delen van de wereld staan in het midden en hoe
ziet de kaart er vervolgens uit als bijvoorbeeld Australië het centrum wordt? Wat
staat er precies op een kaart waarop de verspreiding van groepen allochtonen is
aangegeven en waarom is een dergelijke kaart eigenlijk relevant? Het gebruik van
raciale aanduidingen tenslotte is een van de tradities binnen het aardrijkskundeonderwijs die vragen om kritisch te overdenken. Dat ook de geogtafie niet
waardevrij is, hebben de analyses in deze studie laten zien.

Noten

1

F a h r e n f o r t f o r m u l e e r t zijn s t a n d p u n t als volgt:

Geen begrip van aardrijkskunde is volledig, wanneer daaraan zou ontbreken een inzicht in
de verspreiding der voornaamste mensenrassen. Ook zonder het aangrenzende gebied der
ethnologie oi volkenkunde bij het onze te willen inlijven, dienen wij ons toch rekenschap te
geven van de belangrijkste raskenmerken en verschillen in leefwijze. Van de beschaafderen
onder hen evengoed als van de nog primitievere soorten; want maar al te veel pleegt de volkenkunde vast te houden aan de opvattingen van de vorige eeuwen, toen deze tak van wetenschap zich bij voorliefde wierp op het bestuderen van juist al wat er onder 's werelds
achterlijkste rassen aan vreemde dingen viel op te merken.
Daardoor liep de kennis omrrent de mens gevaar, te ontaarden in het samenstellen van een
rariteitenkabinet, een verzameling curiosa. Er zijn aangaande het bestaan van de mens waarlijk nog wel andere gezichtspunten in de kennis van onze aarde te betrekken dan de zonderlinge gewoonten van sommige negerstammen of andere primitieve

rimboevolkeren!'(Fahrenfort,

in Fahrenfort & Van Balen ca. 1955:14) [mijn nadruk]

2

Bij de indeling van rassen naar haarvormen wordt R. Martin genoemd. Waarschijnlijk is dit de antropoloog Rudolf Martin (1 864-1925). Blink (zie hoofdstuk

Hoofdstuk y Naar een intercultureel perspectief

365

3) gebruikte dit criterium ook, evenals Barge (zie hoofdstuk 8).
3

Deze verfijning, zonder schedelmaten, zien we bijvoorbeeld ook terug in Aarde en
mens deel 2A 1972:277-280.

4

D i t k o m t naar voren uit mijn inventarisatie van artikelen en boekbesprekingen in het tijdschrift van het K N A G tussen 1960 en 1 9 7 1 . Z o vestigt Pannekoek in zijn oordeel ovet de 40e d r u k van De Bosatlas de aandacht op de
bladen die zijn toegevoegd, n u Indonesië minder plaats inneemt: " D e nieuwe
bladen zijn in de eerste plaats de wereldkaarten van de klimaten (naar
Köbben), de vegetatie, de rassen (naar Von Eickstedt) en de verspreiding van
de bevolking (volgens de stippen-methode), waarbij ook de intercontinentale
migratiebanen zijn weergegeven" (1960, 2e reeks:136). Pannekoek n o e m t
deze kaarten zonder meer een aanwinst. D e Atlas van Nederland en de Wereld
van J . M . Meulenhoff Amsterdam, wordt vervolgens in 1967 bekritiseerd
o m d a t een kaait met rassen ontbreekt, "hetgeen een ernstig gemis blijft"
(A.C. M a n h o u d t & Chr. van Welsenes 1967:246). Een vergelijkbaar tekort
kent de 45e d r u k van de Atlas der Gehele Aarde, van Bos en Niermeyer,
verzorgd door Ormeling: " O o k missen velen node de in de laatste herdrukken
verdwenen rassenkaart van Europa, zodat m e n zich moet behelpen met 166,
Rassen en volken (wereldkaart)"

(Btedemeijer 1967:422). Dietvorst (1968) en

Bosch (1969) uiten wel kritiek op het aanleren van raciale kenmerken.

5

D a t dit beeld ook van de kant van de overheid in stand wordt gehouden, blijkt
uit de verwijzing van Kuitenbtouwer (1994) naar het rapport van de intetdepartementale commissie uit 1953. Daarin geeft zij haar visie op de toekomst
van Nieuw-Guinea. Nederland zou volgens de commissie nog veel beschavings- en opvoedingsarbeid te verrichten hebben, waarbij Kuitenbrouwer de
volgende passage citeert:

[Omstandigheden brengen mee] dat de Papoea.s een relatief" snelle ontwikkeling zullen doormaken, gepaard aan een snelle ontbinding van hun primitieve cultuur, hetgeen onze taak wel
uiterst moeilijk maakt. Een zorgvuldig beleid, ten doel hebbende de leiding van het zo moeilijke acculturatie-proces in handen te houden, is daarom noodzakelijk. Zou dit niet gelukken, dan zou chaos het gevolg kunnen zijn. (Kuitenbrouwer 1994:39, bronvermelding
onduidelijk)

6

Vergelijk bijvoorbeeld deze oude beschrijving, waarin de achtergrond wel
wordt vermeld, en waarin de Verenigde Staten worden opgevoerd als deel van
"ons":
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Voor den handel met de Westerlingen en Amerika is Japan in 1854 met geweld door de
Vereenigde Staten (van San-Francisco uit) geopend. Gretig heeft het zich sedert van de
producten onzer beschaving meestergemaakt. (Schuil ing 1915 deel 3:54)

7

In een oudere versie luidt de bijzin bij bewoners van Voor-Indië en Indonesië,
(dan nog Brits- en Nederlands-Indië) net iets anders: "[...] terwijl de bewoners
[...] bezig zijn, zich langzaam aan westerse kennis en techniek eigen te maken
(1941:12).

8

Zie voot het effect van dergelijke samenstellingen met "neger" speciaal hoofdstuk 5.

9

De voorafgaande zin is typerend voor de stijl die dan wordt gekozen om de
dwingende samenhang tussen aanleg en geografische factoren te duiden;
vorm en inhoud komen samen:
De goede aanleg van de Blanken voor geestelijke ontwikkeling, het gematigde klimaat van
ons werelddeel met zijn half jaarlijksche afwisseling in temperatuur, wat prikkelend werkt op
lichamelijke en geestelijke inspanning, de bevredigende maatetieële levensomstandigheden,
die in vrij breede lagen der bevolking worden aangetroffen, de sterke ontwikkeling van het
verkeer, waardoor een ruime en gemakkelijke verspreiding van ideeën kan plaats vinden, en
de individuen, groepen en volken van elkaar en aan elkaar kunnen leeren en al die factoren
weer in gelukkige wisselwerking, hebben te zamen geleid tot den voorsprong, dien Etiropa
op geestelijk gebied bij de andere werelddeelen bezit. (Brander 1925:49)

Alle toen beschikbare motieven en argumenten lijken hier weergegeven, om
te overtuigen van de superioriteit van het blanke ras en uiteindelijk Europeanen. In één lange zin drukt Btander het samenspel van gunstige factoren uit,
alsof de vorm zelf dit moest weergeven. Bijvoeglijke bepalingen en bijzinnen,
in nevenschikkend, dan wel onderschikkend verband, omkleden de argumenten en verzorgen de verklaringen; de voordelige omstandigheden leiden weer
tot positieve neveneffecten. Die tezamen en in wisselwerking met elkaar stuwden Europa opwaarts, naar grote hoogte. Tenslotte put Brander zich uit in
superlatieven om nog eens aan te geven hoe de geestelijke ontwikkeling van
Europeanen zich dan openbaart.
10 Aldus formuleren Bos en Niermeyer hun afweging:
Met dit alles zij echter niet gezegd, dat de menschelijke ontwikkeling geheel afhankelijk is
van 's menschen omgeving: integendeel: oorspronkelijke aanleg is zonder twijfel van niet
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minder belang dan de invloed der woonplaats. Evenmin, dat de mensch de natuur geheel
naar zijn wil kan dwingen. (Bos & Niermeyer 1921:334)

11 Wertheim zwengelde deze discussie aan in "Erfelijkheid en milieu", het eerste
hoofdstuk in Het rassenprobleem: De ondergang van een mythe ( 1949). Köbben
noemt de kwestie van raciale aanleg in 1964 een feitelijk onbewijsbare stelling, omdat de invloed van culturele verschillen en milieufactoren in het
onderzoek niet zijn uit te schakelen. Hij formuleert zijn standpunt wel wat
ingewikkeld:
Puur uit anti-racisme verzekeren sommige goedwillende lieden ons dat het bewijs van de
geestelijke gelijkheid wel degelijk geleverd is, maar dat is niet zo. Als men zuiver "de aanleg"
van een rasgroep zou willen meten, zou men de verschillen in cultuur en milieu als verstorende factor moeten kunnen uitschakelen, en dat is uiteraard onmogelijk. Het gaat dus niet
alleen om een onbewezen, maar ook om een feitelijk onbewijsbare stelling.
Nu is dit minder belangrijk dan zo op het eerste gezicht lijkt. Wij ontmoeten ni. in de
werkelijkheid geen feiten, die onverenigbaar zijn met de gedachte van de gelijke aanleg der
rassen, zodat wij kunnen doen alsofdie stelling bewezen ware. Daartegenover komen de
meeste postulaten, die uitgaan van het tegenovergestelde, al gauw in strijd met de feiten.
(Köbben 1964:208)

12 Madsen werd onverwachts met het onderwerp "rassen" geconfronteerd. Haar
doel was een analyse te maken van voorstellingen van derdewereldlanden in
Zuid- en Zuidoost- Azië, en speciaal van de behandeling van de oorlog in
Vietnam en toenmalige revolutionaire bewegingen. Van belang nu, zijn niet
zozeer haar conclusies over de beelden van de revoluties in Zuid- en ZuidoostAzië, als wel haar observaties over "rassen" en haar conclusies over de algehele
benadering van zogenaamde derdewereldlanden in relatie tot Europa en het
Westen.
13 Zie Madsen 1979:79.
14 Zie Madsen 1979:61.
15 Zie Madsen 1979:81. Het citaat is letterlijk overgenomen.
16 Zo trof Madsen onderstaande passage aan. De inhoud daarvan is overigens
vrij uitzonderlijk voor de jaren zeventig. Op de volgende manier wordt een
verschil in arbeidsethos uitgelegd tussen volkeren in de diverse delen van de
wereld. Het gaat vooral om de toonzetting:
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Enerzijds zijn er mensengroepen die met hun arbeid niers anders wensen te bereiken dan de
vervulling van hun directe, dagelijkse levensbehoeften, arbeid wordt gezien als een noodzakelijk kwaad [...] Het zalig nietsdoen is een edeler bezigheid dan het zwoegen in het zweet
des aanschijns. {Aardeen menslK, 5V, 1972:10)

De eerste gezindheid zou duidelijk aan te treffen zijn bij volken in Azië,
Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, minder duidelijk in Europese gebieden als
Spanje en Zuid-Italië. De tweede visie op arbeid is volgens de auteurs eigen
aan westerse gebieden en zal Nederlanders ook niet vreemd zijn (10).
17 De opvattingen van Dietvorst (1968) en Bosch (1969) zijn waarschijnlijk vrij
uitzonderlijk. Beiden missen de culturele en sociologische component en
betwijfelen de geografische relevantie van de rassenindelingen. Dietvorst ziet
zelfs een relatie tussen de crisis in het aardrijkskundeonderwijs en de manier
waarop de rassen worden behandeld, waarbij hij verwijst naar Kern-geografie.
Bosch pleit ervoor dat als de rassen dan toch moeten worden aangeleerd, daarbij opgemerkt moet worden dat er nog steeds weinig bekend is over de correlatie tussen geestelijke en (onduidelijke) fysieke verschillen. Bosch adviseert
dit om te voorkomen dat de uitleg van de raciale verschillen vooroordelen in
de hand werkt.
18 In de periode 1960 - 1970 springen de commentaren van Fahrenfort en
Hacks in het oog. De raciale beeldvorming bekritiseren zij, maar niet de
raciale concepten. Fahrenfort hekelt bijvoorbeeld de manier waarop Apartheid in beeld wordt gebracht in Panorama der volken (deel 3 Europa en
Afrika), omdat de auteurs op een versluierende manier de Apartheid goedpraten, terwijl ze /.wijgen over de discriminerende maatregelen en Bantoes als
wreedaards voorstellen (Fahrenfort 1967:49). Van de hand van Hack verschijnen voorts twee artikelen over beeldvorming, over respectievelijk de slaventransporten naar Midden-Amerika en de geschiedenis van Zwart Afrika
(1967, 1970). Daarin bekritiseert hij raciale stereotypen als "zwakke indianen" en "sterke negers", omdat die de achtergronden en toedracht van slaventransporten vanuit Afrika ernstig vertekenen.
19 Dat deze aanduiding ook in de jaren zeventig nog algemeen wordt toegepast
in de rassenoverzichten, blijkt uit de behandeling hiervan in Winkler Prins
Enclyclopedie van de aardrijkskunde deel 3 (1978). Ook daarin worden de
zogenaamde "primitieve vormen" besproken.
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20 Een bekende criticus van Rostow is de Zweedse socioloog Gunnar Myrdal,
van wie het driedelig werk over India (1968) grote indruk maakte (Kuitenbrouwer 1994). Hij ziet verbanden tussen noord en zuid, maar evenzeer wijst
hij op de tol van vicieuze cirkels die in het zuiden zelf en vanuit het noorden
doorbroken moeten worden. Hij bekritiseert Rostow onder andere omdat hij
te weinig rekening houdt met specifieke eigenaardigheden van afzonderlijke
landen en werelddelen. Zo wijst hij erop dat in Azië een heel andere weg
bewandeld zou moeten worden om industrie op gang te brengen dan in het
Westen: de voorwaarden waaronder de industriële revolutie daar op gang
kwam, bestaan niet in Azië.
21 Hopkin (1994) laat zien hoezeer een beschrijving van derdewereldlanden
gevangen kan zitten in een westers vooruitgangsvertoog. Zo kon het gebeuren
dat de beschrijving van twee totaal verschillende landen, i.e. Kenia en Egypte,
bijna identiek wordt. Hij verwijst hierbij naar de methode Key Geography 2:
Connections (1992: 83,91)
22 In het verslag van de internationale conferentie over racisme in lesmateriaal en
jeugdlitetatuur, georganiseerd door de Wereldraad van kerken in 1978, zijn
diverse lijsten met criteria opgenomen. De volgende selectie geeft een indruk
van de problemen die men destijds signaleerde. Die zijn hier geformuleerd in
kritische vragen.
- Arc historical events and developments selected and presented from a eurocentric
perspective?
- Do other continents and people only come into the pictute when they are "discovered" by
Europeans?
- Is the pre-colonial petiod mentioned at all?
- Are liberation sttuggles viewed as insurrections and rebellions rather than revolutions?
- Is the contact of Europeans with other peoples throughout history desctibed as beneficial
to the other country?
- Is the other country regarded as a burden or ptoblem for the Europeans? (Preiswetk
1981:141)

23 Zie Van den Berg & Reinsch 1983; Van Dijk 1987a, 1988; Mok & Reinsch
1993; Van der Vlerk 1993; Wolffs 1991.
24 Zie Van den Berg & Reinsch 1983; Okkerse 1988; Van de Vlerk 1993; Mok
& Reinsch 1993. Vergelijk representaties in vootlichting van hulporganisaties
(zie Negash & Dejene 1993).
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25 Ik baseer mij hierbij op de analyses van aardrijkskundeboeken voor het voortgezet onderwijs (zie Mok 1990).
26 Zie voor andere voorbeelden uit diverse vakgebieden, zowel voor het basis- als
voor het voortgezet onderwijs, Kieskleurig: Handleiding intercultureel lesmateriaal (red. Mok & Reinsch) 1996. Voorbeelden uit maatschappijleerboeken
in de jaren tachtig zijn te vinden in Schoolvoorbeelden van racisme, Van Dijk
1988.
27 Aanpassen krijgt in deze methode veel meer aandacht. In het werkboek wordt
bijvoorbeeld uitgelegd wat precies onder gehele en gedeeltelijke aanpassing
moet worden verstaan. Taal, godsdienst, gewoonten en opvattingen bepalen
identiteit (2:36). Aanpassen betekent dan het overnemen van de Nederlandse
identiteit. In hoeverre je bent aangepast hangt af van de mate waarin deze vier
aspecten zijn overgenomen.
28 Joden worden in recentere boeken overigens zelden als "ras" onderscheiden.
Toch trof Bosch (1968) onverwachts de volgende beschrijving aan in een rasoverzicht in De aarde onze woonplaats (1967). Joden horen bij het zesde ras.
6. het Armenide ras, o.a. in Klein Azië. Korr achterhoofd, grote neus, vrij klein, breed en
donker. De Joden hebben trekken met verschillende blanke rassen gemeen, o.a. met de
Armeniden.

29 Deze tekst is gedeeltelijk ontleend aan vorige publicaties: Kieskleurig: Handleiding intercidtureel lesmateriaal(red. Mok & Reinsch 1996) en Intercidturele
leermiddelen in de Tweede Fase: Adviezen voor uitgevers en auteurs, Mok 1997.
30 Bij aardrijkskunde heeft de multiculturele samenleving, net als bij andere
mens- en maatschappijvakken, een vaste plaats in de basisvorming (Hoek e.a.
1992).
31 Ook in het buitenland zijn interessante initiatieven ontwikkeld. Zie bijvoorbeeld Perregaux (1994) Odyssea: Acceuils et approches interculturelles, waarin
talrijke zeer toegankelijke toepassingen voor intercultureel onderwijs zijn
opgenomen. Of de driedelige uitgave van Gill & et al. (1993) Race, Education
and Society waarin concrete lesvoor beelden staan. Dat ook jonge leerlingen al
heel goed in staat zijn om beelden kritisch te bekijken, wordt duidelijk
gemaakt in het deel Racism and Education: Structures and Strategies. Toegespitst op ontwikkelingseducatie is de volgende publicatie: Osler (1994)
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Development Education: Global Perspectives on the Curriculum. Reiss (1993)
Science Education for a Pluralist Society, vormt een goede basis om een kritische blik op de exacte wetenschap te ontwikkelen. Hierin geeft Reiss onder
meer een analyse van de minder zichtbare positie van vrouwen en minderheden in de wetenschap. Bovendien presenteert de auteur een lesvoorbeeld voor
een kritische behandeling van het ras-begrip. Toegespitst op de representaties
van vrouwen is tenslotte Women of Color and the Multicultural Curriculum:
Transforming the College Classroom, onder redactie van Fiol-Matta en
Chamberlain (1994).
32 Aldus verwerkt Worthington deze stelling in de verbinding tussen narrativiteit en "het zelf":
Rather than understanding subjectivity as the passive ptoduct of extra-personal discursive
operations or as an endlessly deferred textual process that remains opaque to interpretation,
in this book I suggest that the construction of a subject's sense of selfhood should be understood as a creative narrative process achieved within a plurality of intersubjecrive communicative protocols. In the act of conceptualizing one's selfhood, one writes a narrative of
personal conrinuity through time. That is, in thinking myself, 1 remember myself: I draw
together mv multiple members - past and other subject posirions - inro a coherent narrative
of selfhood which is more or less readable by myself and others. Understanding personhood
in this way, I argue, leaves open the possibility of revision of one's conceptions of self, and
also acknowledges the potential for misreading and misinterpretation of the narratives of self
and others. At the same time it recognizes that a narrative of self provides the human subject
with a sense of self-continuity and coherence that enables the projection of desire and intention towards an imagined future. In short, it allows the subject to function as a purposive,
morallv responsible agent. (Worthingron 1996:12-13)

33 Aldus stelt Mclaren voor de Noord-Amerikaanse context: "Perhaps white
culture's most formidable artiibute is its ability to mask itself as a category.
Whites will often think of their Scottishness, Irishness, or Jewishness, and so
on, before they think of their whiteness" (Mclaren 1995: 61).
34 Nieuwe, inspirerende ontwikkelingen en geschikte bronnen zijn te vinden in
Waar een wil is en een weg: Sprekende voorheelden van intercultureel onderwijs
(red. Van Hoeij e.a. 1996). Daarnaast is de setie ontwikkeld Bouwstenen voor
intercultureel onderwijs. Divetse publicaties, geschikt voor de afzonderlijke
vakgebieden, zijn binnen deze serie uitgekomen bij het Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch. Dat zelfs voor de exacte vakken veel mogelijkheden bestaan, bewijzen de voorbeelden in Mulder ( 1996), De Wit ( 1994)
en Van der Putte (1933).
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