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Directe aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat "ras" tot voor
kort nog vrij algemeen gebruikt werd als een neutraal geografisch begrip. Ik
verbaasde me daarover. Verbazing was een terugkerend verschijnsel tijdens het
bestuderen van ruim honderd jaar schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. Je zou verwachren dat de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog het
gebruik van het begrip ras in diskrediet hadden gebracht, en dat voortaan
alleen cultuur of nationaliteit als onderscheidingscriterium zou functioneren.
Maar zelfs in 1991 blijken twee methoden voor de basisvorming nog raciale
termen te gebruiken om de huidige multiculturele samenleving te karakteri-

Mijn onderzoek gaat terug tot 1876. Niet zozeer om heel nauwkeurig een
ontwikkeling te schetsen van het gebruik van ras, maar vooral om aan de hand
van dit begrip verschijningsvormen van racisme in Nederland te leren
kennen. En dan niet de gewelddadige, openlijke, maar de "normale" variaties,
die zozeer verankerd waren (of zijn) in de Nederlandse cultuur en in vaste
uitdrukkingswijzen dat ze onopvallend blijven zolang ze niet worden uitgedaagd doot andete vertogen. Juist de aardrijkskundeboeken zijn daarvoor
geschikte bronnen, omdat daarin rassenoverzichten worden gepresenteerd en
omdat aardrijkskunde het vak is dat gaat over volkeren en culturen. Ze bieden
vertogen die zich begeven tussen wetenschap en samenleving. Zo werd deze
studie ook een cultuuranalyse; bezien vanuit haar geschiedenis ontstaat ook
inzicht in de huidige cultuur. Generaties Nederlanders hebben kennisgenomen van de inhoud van deze aardrijkskundeboeken. Die hebben mede hun
kijk op de wereld bepaald en indirect zullen die hun sporen in de huidige
Nederlandse cultuur hebben nagelaten.
Kwantitatief gezien is de aandacht voor ras in de aardrijkskundeboeken niet zo çroot en al met al is maar een klein deel van de totale inhoud van
deze boeken voot het voetlicht gekomen. Maar de betekenis van ook de
terloopse toepassingen van raciale aanduidingen is retorisch van belang.
Bevolkingsgroepen, de bevolking van werelddelen of landen werden eerst
naar ras aangeduid. Bovendien functioneerde ras, althans het blanke ras, als
een voorname grondslag voor identiteit. Op die identiteit werden ook de
lezers aangesproken. Dat ras kon als handelend en sprekend subject optreden.
Zelfs in abstracte teksten waarin voornamelijk fysisch-geografische onderwerpen werden behandeld, kon dit subject voor samenhang zorgen. In de oude
boeken bijvoorbeeld bleken beschouwingen van het klimaat, natuurlijke
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plantengroei of kustvormen ook gestuurd te zijn door imperialistische motieven. Het blanke ras belichaamde dit streven. Het ging mij vooral om dergelijke motieven en betekenisprocessen rond het ras-begrip, het mens- of
wereldbeeld dat tot stand kwam en waardoor het blanke ras superioriteit zou
verwerven. Die betekenis werd uitgedragen door de stijl, de argumenten, de
thematische keuzes, de thematische ordening en de narratologische aspecten.
Die plaatsten het blanke ras in het centrum en droegen bij aan een onbesproken verbeelding van dit ras, zowel in de geschreven tekst als in de illustraties.
Dat de oude schoolboeken motieven aanreiken die voor hedendaagse representaties relevant zijn, blijkt uit het feit dat ze terug te vinden zijn in de jongste generatie schoolboeken die ik geanalyseerd heb.
Niettemin zijn er veranderingen in het vertoog opgetreden. In de
oudere boeken waren volk en ras bijvoorbeeld zeer nauw met elkaar verbonden. Aan deze sociale categorieën kende men overerfelijke eigenschappen toe.
Ze vormden een basis voor identiteit, waarbij ras steeds de eerste indelingscategorie was. Die verbindingen worden in latere schoolboeken niet meer
gelegd, hoewel Europa het eigenlijke grondgebied blijft van het blanke ras. In
de heel oude boeken wordt soms wel expliciet gesteld en beargumenteerd dat
het blanke ras in wezen superieur is. In de recentere boeken is dit nooit het
geval. Maar de verbeelding van blanke superioriteit is door de hele periode
heen tot stand gekomen door diverse, ook zeer subtiele, tekstuele strategieën.
Van oudsher verbond dit subject zich met andere sociale subjecten. Vergelijkingen met vrouwen, met kinderen of met de zogenaamde lage klasse drukten
minderwaardigheid voor sommige rassen uit. De interferentie met klasse,
vrouwen en nationaliteit is reeds lang verdwenen, maar het "blanke ras" heeft
vele positieve kwaliteiten aan zich kunnen verbinden. Een neutrale toepassing
van raciale begrippen bleek uiteindelijk onmogelijk.
Ik eindigde deze studie met de formulering van een aantal interculturele
aandachtspunten voor leermiddelen. Ze hebben hier maar een bescheiden
plaats gekregen en ik heb ze vooral als introducrie willen presenteren. Toch is
het zoeken naar een kader voor interculturele leermiddelen wel het startpunt
geweest voor dit onderzoek. Ik stuitte op raciale begrippen toen ik teksten in
schoolboeken over Nederland als multiculturele samenleving analyseerde.
Raciale toepassingen leken mij in tegenspraak met interculturele doelen,
hoewel ik er aanvankelijk toch ook weer niet zoveel tegenin kon brengen.
Tenslotte verwees ras slechts naar lichaamskenmerken. Zelf werd ik steeds
meer gefascineerd door de geschiedenis van het begrip ras en door de geschiedenis van racisme in Nederlandse vertogen. Ik wilde vooral zicht krijgen op de
invloed van de Tweede Wereldoorlog. Betekende de periode rond de oorlog
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inderdaad een ommekeer, van een biologisch racisme naar een culrureel
racisme, zoals in rheorieën over racisme wel wordt verondersteld? Hoe manifesteerde die verandering zich in schoolboeken? Het meten van schedels was
een veelbeproefde methode om een rassenindeling te maken en om aan de
verschillen in rassen verschillen in intelligentie toe te schrijven. Dit vormde
een basis voor biologisch racisme. De formule voor schedelmetingen kwam in
de jaren zeventig nog voor in de schoolboeken, maar de link naar geestelijke
potentie werd niet gelegd. Ook in oude schoolboeken gebeurde dat niet,
zeker niet expliciet op basis van de vorm van de schedel. Toen veranderingen
zich niet direct in de schoolboeken toonden, heb ik een aantal wetenschappelijke werken uit die periode ter hand genomen. Dan blijkt ook daarin de
verandering maar heel klein. De discussie over raciale aanleg is bijvoorbeeld
van belang, maar die werd eerder ook al gevoerd. De overeenkomsten tussen
de inhoud van aardrijkskundeboeken en wetenschappelijke studies waren
duidelijk. Maar even duidelijk was ook dat er noch voor de periode voor als na
de oorlog een uniform beeld valt af te leiden. Wel is er zoiets als een grote
gemene deler. Van oudsher is het vertoog over rassen cultureel gericht:
sommige rassen kenden geen of nauwelijks cultuur, het blanke ras had daarentegen de hoogste ontwikkeling en de hoogste culturele status verworven.
Maar er zijn meer gronden voor een hiërarchische ordening. Daarbij horen
ook typisch geografische motieven. Zo gold in de oude boeken verspreiding
als een teken van macht. Ook de ontdekkingsreizen werden raciaal ingevuld.
De status van het blanke ras toonde zich ook in de contacten met "anderen":
die werden onderworpen of verdreven. Europa functioneerde als kerngebied,
van waaruit de wereld werd verkend en dit gebied was tegelijkertijd het gebied
van het blanke ras. Je kunt wel stellen dat tegenwoordig ras niet meer zo
belangrijk is en dat cultuur een sleutelwoord is geworden. In aardrijkskundeboeken werd ras tot voor kort nog wel gebruikt, hoewel aan rassen geen positieve of negatieve eigenschappen werden toegeschreven. O p een andere
manier werkten zowel ras als cultuur discriminerend: ze brachten een
scheiding aan tussen lezers; een kleine "verspreking" maakte duidelijk dat
uiteindelijk toch alleen zogeheten blanke lezers werden aangesproken.

Terwijl ik mij verdiepte in de geschiedenis van het ras-begrip en van racisme,
volgde ik binnen het kader van andere studieprojecten, de schoolboeken voor
diverse vakken en schooltypen om te zien in hoeverre die beantwoorden aan
interculturele doelen en trachtte ik voor diverse vakgebieden criteria te
ontwikkelen. Ik deed dat vanuit de overtuiging dat interculturele perspectieven het onderwijs verrijken. De multiculturele samenleving zelf biedt in ieder
geval concrete aanknopingspunten om intercultureel onderwijs gestalte te
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geven. Verrijking is dan bijvoorbeeld de invalshoek voor de beschouwing van
de diverse levensstijlen in Nederland. Maar intercultureel onderwijs heeft niet
alleen te maken met de Nederlandse samenleving. De bespreking van andere
landen en delen van de wereld kunnen ook intercultureel worden ingevuld.
Contacten tussen culturen door de tijd heen kunnen aandacht krijgen.
Bovendien vragen ook voorstellingen van het verleden om een kritische
analyse.
In deze studie ben ik met zevenmijlslaarzen door de laatste twintig
jaar getrokken. Ik heb vooral een algemeen beeld willen schetsen, terwijl ik
toewerkte naar het formuleren van interculturele perspectieven. Die zouden
tekorten moeten overwinnen. Daarmee heb ik geen recht gedaan aan alle
goede aanvullende lesmaterialen die ontwikkeld zijn door kleinere organisaties die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ontwikkelingseducatie. Maar de
laatste jaren zijn ook bij de grotere educatieve uitgeverijen leermiddelen uitgebracht die aansluiten bij de doelen van intercultureel onderwijs. Zo weet een
aantal methoden de meertaligheid in Nederland als een meerwaarde te benaderen. Eveneens blijkt een interculturele benadering mogelijk bij de exacte
vakken. Al deze geslaagde initiatieven zijn hier niet aan bod gekomen omdat
dit onderzoek vooral historisch gericht was en zich beperkte tot het aardrijkskundeonderwijs. Leermiddelen verouderen bovendien snel en dat geldt zeker
voor het voortgezet onderwijs in de jaren negentig. Eerst moesten de schoolboeken zich voegen naar de eisen van de basisvorming. Nu ondergaat de
bovenbouw vetandering met de invoering van studiehuis. Binnen deze opzet
wordt het schoolboek als leermiddel minder belangrijk, ten gunste van zelfstudie met de computet.
Toch, ondanks de vele positieve ontwikkelingen, blijkt nog vaak dat
niet alle auteurs op een vanzelfsprekende manier het katakter van een multiculturele samenleving tot uitdrukking brengen. Het blijkt moeite te kosten
om aspecten van deze samenleving zo te belichten dat ook een multicultureel
publiek wordt aangesproken. De plotse vermenging van ras en cultuur in de
nog recente aardrijkskundeboeken is eigenlijk symptomatisch hiervoor. Ras
en cultuur functioneerden vooral om "de ander" te definiëren en bevestigden
daarmee een etnocentrische visie. Dit probleem speelt bij alle vakken, in
verschillende typen onderwijs. Ook buitenlandse schoolboeken getuigen van
die wotsteling. Een van de meest sprekende voorbeelden in dit vetband is een
les uit een Duits schoolboek dat mij binnen het kader van een ander project
werd toegezonden als een goede illustratie van intercultureel onderwijs. De
titel geeft echter precies aan waar het probleem ligt: "Ich und der Fremde". 1
Het doel van de les is dat leerlingen om leren gaan met "vreemdelingen". De
verschillen tussen "wij" en "zij" wotden in de toelichting behoorlijk op de
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spits gedreven. Leerlingen worden daarbij uitgenodigd nog meer verschillen
te inventariseren. Intercultureel onderwijs verlangt een heroriëntatie op de
identiteit van een samenleving en op je eigen positie daarin. Intercultureel
onderwijs gedijt niet op etnocentrisme, evenmin op eurocentrisme. Een
hoofdstuk "Medelanders" maakt geen intercultureel lesboek. De term zelf
bevestigt de ongelijkheid die het hoofdstuk misschien zou willen bestrijden.
Zo hoort literatuur van zwarte schrijvers en migranten bij het literatuuronderwijs en zo verdienen ook wetenschappers en kunstenaars uit alle windrichtingen een plaats. Maar nog al te vaak blijven ze apart staan, in een
afzonderlijke paragraaf in een afzonderlijke rubriek. Deze benadering
kunnen we zien als een noodzakelijke strategie. O m aandacht af te dwingen,
om hun afwezigheid duidelijk te maken en de canon te veranderen. In het
onderwijs zijn ze van belang om leerlingen expliciet positieve identificatiemogelijkheden te bieden en stigmatisering op grond van etniciteit of kleur een
halt toe te roepen. Deze strategie is niet anders dan die voor vrouwen (helaas
was die meestal uitsluitend gericht op witte vrouwen) is toegepast om hun
positie te verstevigen. Uiteindelijk gaat het om een benadering binnen kunst
en literatuur die de scheidslijnen naar kleur of etniciteit Iaat vallen. Het opnemen van allochtone kunstenaars met een vanzelfsprekendheid die vermelding
van hun speciale status overbodig maakt, is het gevolg. In dat licht plaats ik
ook de aanduidingen allochtoon, autochtoon. Ze zijn nu nodig om de tweespalt en ongelijkheid die daarmee wordt weergegeven, ter discussie te stellen en
te doorbreken.

Hoe screen je leermiddelen? Welke analysemethode hanteer je? Die vraag is
mij menigmaal gesteld terwijl ik aan dit onderzoek werkte. Wat in deze studie
vooral duidelijk is geworden is dat de vele manieren waarop sociale ongelijkheid discursief wordt, niet in een schema is vast te leggen. Een traditionele,
kwantitatieve, inhoudsanalyse past niet. Ik heb vrijuit dimensies van de
vertooganalyse benut. Ongelijkheid ontstaat soms slechts door het gebruik
van een bepaald woord, door een bepaalde argumentatie. Er zijn diverse
discursieve niveaus bij betrokken. En wat er niet staat, de implicaties, de
verzwegen premissen, zijn minstens zo veelzeggend. Zelfs een uitroepteken of
een accent kan ideologische waarde hebben. Dat diverse tekstuele procédés
tegelijkertijd relevant zijn, is terug te vinden bij de uitgangspunten van interculturele leermiddelen. Ze zijn niet strikt van elkaar te scheiden. De punten
die ik hier formuleerde, waren nog tamelijk abstract. Maar ook de concrete
aanbevelingen in andere publicaties dienen toch in de eerste plaats als eyeopeners. Ze verschaffen argumenten om ervaringen van ongemak met een
bepaalde benadering te verwoorden en de blik te scherpen.
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Door de tekstuele processen te achterhalen die superioriteit verbeelden van sociale subjecten en speciaal van een blank subject, hoop ik dat deze
studie een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van interculturele
leermiddelen. Leermiddelen die didactisch en in het aanbod van thema's
afgestemd zijn op de culturele en etnische verscheidenheid in de samenleving,
en die streven naar evenwichtige sociale representaties. Alleen op die manier
zijn vooroordelen en discriminatie te bestrijden. De toepassing van "ras" kan
dan in de ban.

Noten
1

Bron: Politik und Gesellschaft, Band 1, Landesausgabe Brandenburg
Militzke Verlag 1993, Sekundarstufe 1, Klasse 7/8.

