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Redactioneel
De geest is uit de ﬂes
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

D

e schrik zat er goed in, enkele weken geleden bij de commissie Diversiteit van Gloria Wekker. Wat
bedoeld was als het peilen van de meningen in de academische gemeenschap over de wenselijkheid
van diversiteitsbeleid – de zogeheten feedbacksessies – bleken op de UvA de uitwerking te hebben van een
knetterende voetzoeker.
Er was nog niets besloten, maar voor- en tegenstanders van onder meer quota of het aanpassen van het
curriculum liepen flink tegen elkaar te hoop. Beschuldigingen van racisme gingen online zonder gêne over
en weer, en ook de sussende woorden van de commissie (‘niets is nog zeker, wij doen geen uitspraken over
wetenschapsopvattingen’) konden de geest niet meer
terugkrijgen in de fles.
Bij Folia voelen we inmiddels een beetje mee met Wekker
cs. De afgelopen tijd heeft de redactie zich namelijk ook op
diversiteit gestort – je hebt het resultaat nu in handen. Als
hoofdredacteur durf ik inmiddels te beweren dat er bij dit
onderwerp geen absolute zekerheden bestaan. Natuurlijk, in
een stad als Amsterdam kun je onderzoeken hoeveel procent
van de bevolking bijvoorbeeld een niet-westerse achtergrond
heeft, maar wat dit betekent voor de gewenste populatie van
studenten en medewerkers op de UvA is meteen al voer voor
verhitte discussies.
Tellen is één, maar de consequenties van die getallen
raken blijkbaar diepgewortelde ideeën en gevoelens over
rechtvaardigheid, identiteit en (vermeende) vooroordelen. En
dan hebben we het alleen over etniciteit, en laten we gender,
leeftijd of beperkingen buiten beschouwing.
Vorige week waren we als voorbereiding op deze special
gastheer voor een debat tussen Jernaz Ramautarsing en Kiza
Magendane (zie pagina 22). Allebei student politicologie,
allebei met een kleur. We kennen ze als twee kemphanen
die elkaar op social media ongenadig de mantel kunnen
uitvegen over diversiteit; de korte baan maakt hun teksten en
meningen explosief.
Mooi om te zien: laat ze in alle rust uitvoerig discussiëren
en er komen meer overeenkomsten naar boven dan je denkt. Zo vinden ze allebei dat ongelijkheid al op de
bassischool moet worden aangepakt en niet pas op de universiteit. Ook zijn ze – ieder om zijn eigen redenen
– geen voorstanders van quota, en ze zijn helemaal klaar met het voortdurend spelen van de racisme-kaart in
de discussie.
Ook verder in onze journalistieke zoektocht zijn we veel verrassende en hoopgevende ideeën en ontwikkelingen
tegengekomen, en de wil om uitvoerig en open te discussiëren over diversiteit. We gingen te rade bij studenten,
bij andere universiteiten en in andere landen.
Hoe graag sommigen dit ook anders zouden willen zien: de geest gaat inderdaad niet meer terug in de fles. En
dat is maar goed ook, want deze week komt de commissie Wekker met haar conclusies.
Tip van Folia, voor wie het wil horen: iets minder in de weerstand, iets meer feiten dan meningen en iets meer
gewoon luisteren naar de ander. Ons is het best bevallen. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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University of
Colour
De bedenkers werden een tijdje niet
serieus genomen tijdens de bezetting
van het Maagdenhuis in 2015. Toch
kregen ze het uiteindelijk voor elkaar; het instellen van een commissie
Diversiteit aan de UvA. Welke studenten zaten er achter de University
of Colour en wat was hun doel?

Wat denk je zelf
eigenlijk
Voelen studenten op de UvA met een
andere achtergrond zich thuis op de
universiteit? Folia zocht ze op: ‘Mijn
broertje is speciaal naar de VU gegaan omdat hij de UvA te wit vindt.’
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Pardon, een
interlocking matrix?
De wereld van diversiteit staat bol van – vooral – Engelse jargontermen. Als je een beetje op niveau mee wilt discussiëren: 19 van
de meest opvallende begrippen, voor zover mogelijk, uitgelegd.
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Tegenpolen in debat
Jernaz Ramautarsing en Kiza Magendane: de studenten politicologie maken regelmatig gehakt van elkaar op social media.
Voor Folia gingen ze uitgebreid in debat over de zin en onzin
van diversiteit. En bleken het soms nog eens te zijn met elkaar
ook.

34

Black ladies only

Frontlinie of voorland

Ze won de Echo Award 2016 met de door haar opgezette
Facebook-groep waar zwarte vrouwen steun vinden bij elkaar.
Student Anita Abaisa heeft op de HvA nog nooit last ondervonden van haar andere achtergrond. Maar: ‘Racisme doet gewoon
pijn, klaar.’

Wat kunnen Nederland of de UvA leren van alle harde lessen
in Amerika? Nederlandse studenten in de VS vallen van de
ene verbazing in de andere. Tussen politiek correcte preken en
zwarte bladzijden uit de historie.
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Resultaat door verscheidenheid
De meeste studies laten zien dat divers samengestelde wetenschappelijke teams betere
onderzoeken afleveren. Maar niemand durft dit keihard bewijs te noemen. ‘Om met
Cruijff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt.’
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Kijkje bij de buren
De UvA kan altijd te rade gaan bij de
buren en collega’s: de Vrije Universiteit
bijvoorbeeld voert al 10 jaar een diversiteitsbeleid. Voornaamste conclusie: maak er een
businesscase van en vooral: géén dwang.
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OP Z’N DUITS

Regenboog
I

k geef veel les over diversiteit. Dat ligt voor de hand bij
Gender- en Seksualiteitstudies.
We praten daar niet alleen
over de norm, maar vooral
over alles wat ervan afwijkt.
Sowieso is iets benoemen als
norm al subversief – kijk maar
hoe boos mensen worden als
ze cis worden genoemd (het
tegenovergestelde van trans).
Bij mijn andere vakken zijn
studenten regelmatig verbaasd over de stof. ‘Maar vinden
die meisjes dat
dan erg,’ vroeg
een hoogblonde
studente Communicatiewetenschap
ooit toen we in een
werkgroep bespraken dat in tijdschriften nauwelijks gekleurde vrouwen worden
afgebeeld. Ze kon zich in alle oprechtheid niet
voorstellen hoe het was als jouw huidskleur niet
terug te zien is in de bladen.
‘Hoe zit het dan met moslims die aanslagen
willen plegen in Nederland,’ kwam een student
Media & Cultuur onlangs vragen in de pauze. Ik
had net een hoorcollege gegeven over ruimte
voor culturele diversiteit. Aan bod kwam hoe
zwarte Amerikanen zich met de slogan ‘black
is beautiful’ en extravagante Afro’s verzetten
tegen de witte norm. De student had er in alle
oprechtheid nog nooit over nagedacht dat tussen assimileren en het koesteren van fundamentalistische denkbeelden nog een hele regenboog
aan grijstinten zit.
Ondertussen kijken de weinige studenten
van kleur die er rondlopen aan de UvA en de UU
steevast naar beneden als zulke onderwerpen
aan bod komen. Een student vroeg me ooit
expliciet aan het begin van een mastervak Sociologie of ik hem niet de beurt wilde geven als het

aan grijstinten

over integratie, multiculturaliteit
en racisme ging. Hij was de
enige van Surinaamse afkomst
in zijn jaar en hij was het zat de
woordvoerder te moeten zijn.
Het woord diversiteit heeft een
vieze bijsmaak gekregen in het
land waar de premier eist dat alle
neuzen dezelfde kant op staan. De
kant van vrijheid en tolerantie op,
zegt hij in een onvervalst dictatoriaal
staaltje newspeak.
newspeak Diversiteit heeft een
associatie met het knuffelen van slachtoffers die zich gewoon moeten invechten
of anders maar op
moeten pleuren. Diversiteit riekt naar Gloria
Wekker en andere antiracisten. En iedereen
weet dat zij de grootste racisten zijn! Als er
wordt vastgesteld dat
er ergens weinig mensen van kleur zijn, roepen
de roeptoeters dat je gewoon kleurenblind moet
zijn. Dan zie je het namelijk niet.
Aan de universiteit hebben we de taak het wel
te zien en om studenten iets anders te laten vernemen dan wat media en politiek ze voorschotelen. De universiteit hoort een plek te zijn waar
variatie hoog in het vaandel staat. Niet omdat
we allemaal links zijn, maar omdat verscheidenheid in ideeën ons verder brengt.
Ik zie uit naar het rapport van de commissie
Diversiteit én naar de kritieken erop. Die discussie
moet gaan over de voorgestelde manieren waarop we meer diversiteit kunnen bewerkstelligen.
Want pluriformiteit als doel afwijzen, dat gaat
als wetenschapper niet. De status quo en de
norm horen per definitie onze vijand te zijn. ↙

Pluriformiteit als doel
afwijzen, dat gaat als
wetenschapper niet

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.

8

FOLIA 06

9

12 OKTOBER 2016

Dekolonisators
De commissie Diversiteit was er misschien nooit gekomen als een aantal studenten tijdens de
Maagdenhuisbezetting geen nieuwe actiegroep had opgericht die streed voor diversiteit en
dekolonisatie: the University of Colour. Dat ging niet zonder slag of stoot.

tekst Steffi Weber
foto's Daniël Rommens en University of Colour

M

ax draagt een opvallende,
geel-zwarte omslagdoek
om zijn schouders als hij op
vrijdag 15 januari de vergaderruimte van
Antropologie op de vijfde verdieping van
het Roeterseilandgebouw BC binnenloopt. Het is een pangi, een stuk stof dat
soms symbolisch gedragen wordt ter herdenking van de slavernij, gekregen van
een Surinaamse vriend en aangetrokken
voor wat extra kracht bij de aanstaande
vergadering over de samenstelling van
de nieuw op te richten onderzoekscommissie Diversiteit. In zijn tas zitten, in
kernwoorden, aantekeningen voor een
speech. ‘Ik voelde aan mijn water dat
er op een gegeven moment iets gezegd
moest gaan worden,’ zegt hij achteraf.
De onderhandelingen tussen
onder meer de medezeggenschap en de
actiegroepen over de oprichting van de
commissie Diversiteit en dekolonisatie
verlopen tot dan toe stroef. De University of Colour (UoC) wil een zesde onderzoeker aan de commissie toevoegen,
een vrouwelijke onderzoeker van kleur
die uit geleefde ervaring kan spreken en
inhoudelijk niet-westerse perspectieven
kan bieden. Een zittend commissielid
houdt er volgens de UoC een ‘nogal eurocentrische en neoliberale benadering’
op na. De medezeggenschap vindt een

zeskoppig onderzoeksteam te duur. De
vergadering eindigt in een patstelling.
Dan pakt Max, Armeense Nederlander, zijn aantekeningen erbij. ‘Nederland
heeft nooit verantwoordelijkheid genomen voor haar rol in het kolonialisme,’
zegt hij geëmotioneerd. ‘Nederland heeft
ook nooit bewustzijn gekweekt voor
de gevolgen daarvan, zoals racisme en
ongelijkheid, die nog altijd voelbaar zijn
in onze samenleving.’ Deze commissie
kon dit wél doen, ‘maar nu worden we
opnieuw afhankelijk gemaakt van mensen die onze problemen niet begrijpen
en onze pijn niet voelen.’
Als Max klaar is, zitten sommige
UoC-leden te snikken. ‘Iemand zei dat
we politiek niet moesten verwarren
met persoonlijke gevoelens,’ herinnert
activiste Alfie (24, New Media & Digital
Culture) zich. ‘Maar ik dacht: ‘yo! Besef
je niet dat het dat voor ons precies
is? Iets persoonlijks? Wij vechten omdat
we niet gehoord worden. Dat zet je niet
zomaar opzij. Het is onderdeel van ons
dagelijks leven.’
Max en Alfie leerden elkaar vorig jaar
maart kennen tijdens de eerste bijeenkomsten van de actiegroep University
of Colour, die spontaan in het leven was
geroepen na een workshop over diversiteit in het onderwijs in het pas bezette

Maagdenhuis. ‘Tijdens de brainstormsessie was gebleken dat een hele hoop
mensen zich niet gehoord voelden in het
Maagdenhuis,’ vertelt Dania, een 25-jarige student Media en Cultuur, die zich
ook aansloot. ‘We ervoeren dagelijks
racisme en discriminatie aan de UvA en
wilden die onderwerpen terugzien op de
eisenlijst van de bezetters, maar zij namen ons totaal niet serieus.’ Wie tijdens
de vergaderingen van DNU, Humanities Rally of RethinkUvA begon over
onderwerpen als racisme, dekolonisatie
of discriminatie kreeg telkens hetzelfde
te horen: ‘Dat is nu niet belangrijk. We
hebben maar een bepaald aantal eisen,
laten we focussen op democratisering,’
vertelt een andere actievoerder.
Onafhankelijk van elkaar voelden
de UoC-leden zich machteloos; je wilt
tijdens de vergaderingen immers niet
overkomen als zeur. Samen stonden
ze sterker. Verbeterpunten waren er
genoeg: het eurocentrische curriculum,
de verheerlijking van de Gouden Eeuw,
het gekleurde taalgebruik – was de inval
in Irak een interventie of een invasie?
Op de UvA leek men nauwelijks na te
denken over de machtsstructuren en de
sporen die de Nederlandse koloniale geschiedenis had achtergelaten, meenden
de actievoerders.
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Alfie: ‘Ik studeer nu al vier jaar aan
de UvA en ik ben vrijwel altijd het enige
zwarte meisje in colleges. Voor mij was
het altijd heel duidelijk dat de UvA een
witte institutie is waar “de ander” niet
bij hoort.’ De ‘ander’ moet hier in de
breedste zin van het woord worden opgevat, want de UoC keert zich niet alleen
tegen racisme, maar ook tegen bijvoorbeeld seksisme, homofobie of een combinatie daarvan. Enkele UoC-leden waren
al voor de Maagdenhuisbezetting actief
in de antiracismebeweging. Ze kenden
de feministische en postkoloniale theorieën over onderdrukking en diverse
vormen van uitsluiting. Het kernwoord
van de beweging werd
daarom niet diversiteit,
maar dekolonisatie: het
probleem dat de huidige
machtsstructuren onlosmakelijk verbonden
zijn met het koloniale verleden.
Het waaide en was tamelijk fris toen
een stuk of vijf actievoerders van de
UoC begin maart buiten op het Spui ‘No
democratization without decolonization!’ op een spandoek schilderden. Over
de leus was weinig gediscussieerd: ‘Hij
werd aan het begin van de vergadering
geopperd en iedereen wist meteen: dat is
’m. Geen discussie meer,’ herinnert Max
zich. De leus koppelde de eis van de

UoC op een natuurlijke manier aan de
eis van de andere actiegroepen. Alfie: ‘Je
kunt niet pleiten voor democratisering
zonder de gemarginaliseerde groepen
erbij te betrekken. Anders denk ik:
democratisering voor wie dan? Alleen
voor de witte student? Dat is geen democratisering.’
De rest van de bezetters toonde zich
een stuk minder enthousiast, en zag het
spandoek het liefst weer van de gevel
verdwijnen. ‘Ze zeiden altijd: “Ík heb er
geen last van, maar de anderen vinden
het wel erg militant, of radicaal.”’ Als
de UoC het dan niet wilde weghhalen,
was het misschien een optie om er heel

‘De bezetters namen ons
totaal niet serieus’
veel andere banners omheen te hangen,
zodat het minder opviel. ‘Wat al aangeeft
dat we in het begin totaal niet serieus
werden genomen,’ zegt Dania.
Om meer mensen aan hun kant te
krijgen haalde de UoC diverse sprekers
naar het Maagdenhuis. Emeritus hoogleraar Genderstudies van de Universiteit
Utrecht Gloria Wekker had niet eens
tijd om een powerpointpresentatie

voor te bereiden toen ze op 17 maart in
het Maagdenhuis een college gaf over
white innocence, tevens de titel van haar
onlangs gepubliceerde boek.
Witte onschuld komt erop neer dat
Nederland prat gaat op haar tolerantie,
terwijl men met die veronderstelde
kleurenblindheid de ongelijkheid –
die nota bene deels voortkomt uit het
Nederlandse kolonialisme en de Gouden
Eeuw – negeert. ‘Hoe kunnen we denken
dat vierhonderd jaar kolonialisme geen
sporen hebben achtergelaten in
de taal, de cultuur, de manier
waarop we naar onszelf kijken
en naar de ander,’ vroeg Wekker
zich af.
En inderdaad bleken veel
actievoerders nooit eerder op
die manier te hebben nagedacht
over de rol van hun universiteit tijdens
het kolonialisme. Het studentenprotest,
begonnen met de bezetting van het
Bungehuis, was toen al ruim een maand
aan de gang en de actievoerders moesten
behoorlijk wennen aan hun nieuwe
bondgenoot met haar stellige eisen. ‘Het
was eigenlijk voor het eerst dat ik op die
manier in aanraking kwam met de theorie over dekolonisatie,’ zegt Humanities

11

12 OKTOBER 2016

Rally-voorman Jarmo Berkhout. ‘De
zwartepietendiscussie heb ik natuurlijk
meegekregen en ik ben tegen Zwarte
Piet, maar ik had nog nooit nagedacht
over de theorie achter dekolonisatie en
de concrete actiepunten die de universiteit zou moeten ondernemen.’
Berkhout keek in eerste instantie
dan ook met enige verbazing naar de
eisenlijst van de UoC. ‘Ik dacht: waarom
willen jullie genderneutrale toiletten?
Wat is precies het probleem waar dit
een oplossing voor is? Inmiddels is dat
veranderd,’ zegt Berkhout. De UoC werd
onderdeel van het Maagdenhuisprotest en met sommige leden raakte hij
bevriend. ‘Zij konden me
uitleggen wat ze precies
bedoelen en waarom het belangrijk is,’ zegt Berkhout.
‘Op een gegeven moment ga
je vanzelf het belang ervan
inzien.’
Stukje bij beetje veroverde de UoC haar plek in het Maagdenhuis. Begin april kwam de actiegroep
– weliswaar met enige vertraging, en
officieel onder de noemer van DNU
– aan de onderhandelingstafel te zitten.
Zij wist vervolgens handig gebruik te
maken van de non-hiërarchische besluitvormingsstructuur binnen het Maagdenhuis, waarbij ieder besluit alleen door
consensus kon worden genomen. ‘Inmid-

dels eisten meer mensen, ook van buiten
de UoC, serieus te worden genomen
en dreigden ermee de besluitvorming
te blokkeren als er geen substantiële
aandacht uit zou gaan onderwerpen als
diversiteit en dekolonisatie,’ zegt Max.
Maar de weg naar een commissie
Diversiteit bleek lang en hobbelig. De
eerste discussies in de precommissie, die
de commissie moest samenstellen, begonnen al bij de naam van de commissie.
De medezeggenschap wilde het mandaat
alleen tekenen onder de voorwaarde
dat de term dekolonisatie er niet in zou
staan, die zou te veel weerstand oproepen – terwijl dat nou juist een speerpunt

benadering – waardoor ruimte ontstond
voor de kandidaat van de UoC; na lang
beraad kwam de precommissie tot een
benoeming.
Een sleutelmoment wil Max zijn
speech van januari niet noemen. ‘Het
was één stap in een lang proces,’ meent
hij. ‘Wel kan ik zeggen dat ik over het
algemeen de houding van de verschillende partijen heb zien verbeteren. Ook
de medezeggenschap is zich voor mijn
gevoel constructiever gaan opstellen.’
Waar hij in het begin nog vaak hoorde
dat meer diversiteit ertoe zou leiden dat
de kwaliteit erop achteruit zou gaan,
betoogden volgens hem tegen het einde
van het proces steeds meer mensen dat
diversiteit de kwaliteit van wetenschap
en onderzoek juist ten goede zou
komen. ‘Wij zijn met diverse partijen
aan tafel gaan zitten en dat heeft stukje
bij beetje een mentaliteitsverandering
teweeggebracht,’ zegt Max, ‘al blijft de
term dekolonisatie bij velen weerstand oproepen.’
Twee weken na die vergadering kon
de commissie Diversiteit aan de slag;
nu ligt hun rapport klaar. Alfie: ‘Ik ben
blij dat het er is, maar eigenlijk ook
heel bang. Diversiteit is momenteel een
hot topic, maar ik hoop echt dat het
niet gewoon een tijdelijke hype is; dat
nu even iedereen erover praat en het
onderwerp na de publicatie van het rapport weer aan nieuwswaarde verliest. Voor ons is het
eindrapport een beginpunt.
De aanbevelingen moeten
geïmplementeerd worden
en diversiteit en dekolonisatie moeten worden
geïnstitutionaliseerd. Het
moet als normaal worden beschouwd.
Het eindrapport is er, nu begint het
echte werk.’ ↙

‘Ik hoop dat diversiteit
geen tijdelijke hype is’
was van de UoC. Sommige medezeggenschapsleden hadden ook bezwaar
tegen het bijhouden van de etniciteit van
studenten. Aan quota moesten ze al helemaal niet denken. Ook waren er twijfels
over de objectiviteit van de commissie.
De patstelling die ontstond op 15 januari
loste zich uiteindelijk op doordat een
beoogd commissielid afhaakte – degene,
volgens Max, met de eurocentrische

The University of Colour werd begin
oktober door het Nationaal instituut
Nederlands slavernijverleden en erfenis
(NiNsee) genomineerd voor de Talent
Achievement Award tijdens de eerste
Black Achievement Month.
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HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van
Amsterdam. Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis
gebruikt door notabelen om van natuur en
vriendschap te genieten.
Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke
ruimtes beschikbaar voor groepen van 2 tot 200
personen. Bijzonder geschikt voor huwelijken,
vergaderingen en private dining. De keuken van
Merkelbach verzorgt de culinaire invulling hiervan
met bereidingen volgens onze slow food filosofie.
Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis.

Meebewegen met de seizoenen, werken met
duurzame producten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven, dat is de Slow
Food filosofie van de keuken van Merkelbach.
Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis
van het 18e-eeuwse Huize Frankendael. In de
stijltuin, waar wij terras hebben, beleef je de
seizoenen in de stad. Ons restaurant is een unieke
plek in Amsterdam om ontspannen te genieten van
lekker eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow
Food. We kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend
met authentieke rassen en verwerken het hele dier
van kop tot staart.
De vis wordt gevangen door de Ô Goede
VissersÕ , rechtstreeks op de veiling gekocht en
dezelfde dag nog geleverd, altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de
koude grond en veel van onze kruiden uit Park
Frankendael.
Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl
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ASIS
AYNAN
Het monoculturele drama
M

edelijden kwam tot mij toen minister-president Mark Rutte in een
televisieprogramma zei dat hij het woord multiculturele samenleving
haatte (het zijn overigens twee woorden). Je kunt bij mijn weten een woord
geen koud hart toedragen, alleen zijn betekenis.
Waarschijnlijk bedoelde Rutte dat hij er diepe afkeer van heeft, maar dan
zou hij zichzelf haten, want hij maakt deel uit van de samenleving die een
feit is.
Iets verder in het programma zei hij dat de multiculturele samenleving
mislukt is, en weer voelde ik dat plaatsvervangende gevoel, want projecten
gaan mis en samenlevingen zijn, die kunnen mislukken noch lukken.
Ik denk dat bij Rutte vooral ontkenning de rode draad is. Maar hij wenste
bijvoorbeeld vorig jaar Hollandse moslims een fijne ramadan. Verwarring is de
andere lijn.
Diezelfde ontkenning
en verwarring over onze
samenleving las ik in de
antireacties op de voorgestelde
cursus diversiteit aan de UvA
van de commissie-Wekker.
Ooit bestond het idee dat
mensen die niet op elkaar
lijken door de moderne tijd en de welvaart vanzelf met elkaar in contact
zouden komen. Die ontmoeting zou leiden tot een smeltkroes. Toen dat niet
genoeg gebeurde, kwam de teleurstelling en werd het begrip multiculturele
samenleving de kop van Jut.
De idee van de smeltkroes was de euforie van de jaren negentig. We weten
nu dat ontmoetingen in verscheidenheid en verschil niet vanzelfsprekend
zijn, waardoor we weinig van elkaar weten en elkaar niet goed begrijpen. Het
resulteert in ontkenning en verwarring.
Opgroeien en omgaan met je spiegelbeeld en seks hebben met iemand die
op je broer of zus lijkt, is iemands goed recht en is een privézaak, maar het is
schadelijk voor het publieke leven van de multiculturele stad Amsterdam.
Ooit muntte een bekend socioloog het begrip ‘het multiculturele drama’,
inmiddels kunnen we ook spreken van het monoculturele drama. En hier ligt
een taak voor het onderricht. Ook voor de Universiteit van Amsterdam. ↙

Samenlevingen zijn, die kunnen
mislukken noch lukken
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Objectief Hoe gekleurd is jouw UvA?

SHEKIB HAIDARI
(21, PSYCHOLOGIE)
‘Diversiteit maakt de sfeer
zoveel relaxter. Ik ken studenten
die bij de UvA zijn weggegaan
omdat het er te wit was. Echt
racistische opmerkingen krijg
ik niet te horen. Wel heb ik het
idee dat ik sneller als dom word
gezien wanneer ik iets niet in een
keer snap.’

SAARTU MUSA
(21, PSYCHOLOGIE)
‘Mijn broertje is speciaal naar de
VU gegaan omdat hij de UvA
zo’n witte universiteit vindt. Dat
is natuurlijk wel zo, maar ik merk
hier niets van discriminatie. Niet
vanuit studiegenoten en niet
vanuit docenten.’
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PHEBE WONG (23, NEDER
LANDSE TAAL EN CULTUUR)
‘Toen ik net m’n fiets parkeerde, werd ik door een fietscoach
in het Engels aangesproken.
Blijkbaar dacht hij dat ik een internationale student ben. Maar
daar ben ik wel aan gewend,
in winkels word ik ook vaak als
toerist aangesproken.’

FOUZIA EL IDRISSI (28,
ORTHOPEDAGOGIEK)
‘Het cultuurverschil met Inholland, waar ik hiervoor studeerde, is enorm. De sfeer is anders,
hier val ik op. Dat is toch vreemd
in een stad met veel diversiteit.
Soms merk ik dat medestudenten
me anders vinden, zonder dat ze
dat zeggen. Voor zulke dingen
zijn geen woorden nodig.’

tekst Maartje Geels en Carlijn Schepers foto's Mats van Soolingen
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Intersectionalisme
en achttien andere termen voor het schermen
tekst Maartje Geels en Lennart Bolwijn
illustraties Anoek Berkhout

Zat u ook al eens met de mond vol
tanden op een verjaardag, toen de
buurvrouw vroeg wat u eigenlijk
vindt van de ‘interlocking matrix
of oppression’ op de universiteit?
Om op niveau mee te doen aan
de hevige discussies rond ras,
veiligheid, gender en gelijkheid in
de ‘imperialst white supremacist
ableist cisgender patriarchy’
een beknopte woordenlijst.

Intersectionalisme zelfst naamw.
[ɪntəˌsɛkʃəˈnælɪti]
Het intersectionalisme roept op tot bondgenootschap
tussen gemarginaliseerde groepen, want je huidskleur, maar ook je geslacht, je seksuele voorkeur en je
sociaal-economische achtergrond hebben invloed op je
positie in de samenleving en de dilemma’s waarmee je
geconfronteerd wordt. Zo worden Marokkaanse mannen
vaker etnisch geprofileerd dan Marokkaanse vrouwen,
maar worden vrouwen vaker nageroepen op straat. En
een Surinaamse vrouw gaat niet de ene dag als Surinamer naar haar werk en de andere dag als vrouw, maar
elke dag als Surinaamse vrouw. Om met schrijver Audre
Lorde te spreken: ‘There is no such thing as a single-issued
struggle, because we do not live single-issued lives.’
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Cisgender bijv. naamw.
[sɪsˈdʒɛndə}
Je bent cisgender als je je identificeert met het geslacht
waarmee je geboren bent. Bijvoorbeeld: je voelt je man
en hebt mannelijke geslachtskenmerken. Dit is een vorm
van privilege (transgenders hebben het over het algemeen namelijk een stuk zwaarder in de samenleving; zo
krijgen ze veel vaker met zinloos geweld te maken dan
hun cisgender landgenoten).

Cultural Appropriation (Eng) zelfst. naamw.
[kʌltʃərəl ə,prəʊprɪˈeɪʃən]
De toe-eigening van andermans cultuur. Meestal gehekeld omdat het aspecten van unieke culturen ongevraagd
omtovert in entertainment voor blanke tieners. Twerken bijvoorbeeld, dat begon in de Amerikaanse zwarte
gemeenschap, kreeg pas veel aandacht van mainstream
media toen Miley Cyrus met haar billen ging wiebelen.
Voorbeeldje dichter bij huis: je op het songfestival als
Indiaan uitdossen omdat het zo lekker gek en apart is,
terwijl de veren op een indianentooi in Zuid-Amerika juist
respect voor de stamoudsten aanduiden. Het gebrek aan
zulke kennis (of het bewust negeren ervan) is een kwalijke
zaak omdat het geen recht doet aan de vaak beladen
geschiedenis van minderheden.

Eurocentrisme zelfst. naamw.
[jʊəɹəʊ sɑ̃ .tʁism]
Europa al dan niet bewust als maatstaf nemen. De
diversiteitscommissie vindt dat het curriculum van
UvA-studies bijvoorbeeld te veel gericht is op Europa en
de Europese wetenschapstraditie. Erasmus, John Locke,
en Foucault kennen we inmiddels wel, maar hoe zit het
met de veertiende-eeuwse islamitische geschiedfilosoof,
econoom en pionier van de sociologie Ibn Khaldun?

Dekolonisatie zelfst naamw.
[dekoloni’za(t)si]
Kort gezegd, het afbreken van koloniale symbolen, structuren en denkbeelden. Het verwijderen van de afbeelding
op de gouden koets waar gekleurde mensen uit ‘de West’
en ‘de Oost’ de verheven Europeaan aanbidden, is hier
een voorbeeld van. Volgens de commissie Diversiteit is de
universiteit en het denken aldaar doorspekt met koloniale
geschiedenis. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het Bushuis/
Oost-Indisch Huis, dat ooit het hoofdkwartier was van de
VOC, maar ook in de Eurocentristische curricula.

Genderneutral pronoun (Eng) zelfst. naamw.
[ˈdʒɛndəˈnjuːtrəl’ ˈprəʊˌnaʊn]
Om de universiteit meer ‘inclusief’ te maken moeten we
af van voornaamwoorden als hij en zij. Niet iedereen

voelt zich immers in het hokje man of vrouw thuis. Een
echt goede Nederlandse variant van het Engelse they is
er nog niet, daarom wordt soms meervoud (zij) gebruikt.
Met welk voornaamwoord iemand aangesproken mag
worden, mag de persoon in kwestie zelf bepalen.

Heteronormatief bijv. naamw.
[ˈhetəronorma’tif]
De aanname dat heteroseksualiteit de norm is in een
samenleving. Daardoor worden bi- en homoseksuele
relaties, ideeën en identiteiten uitgesloten, en aannames
gedaan die niet voor iedereen gelden, bijvoorbeeld over
vaste sekserollen.

Identiteitspolitiek zelfst. naamw.
[idɛntiˈtɛits poliˈtik]
Simpelweg het verdedigen van de belangen van de identiteitsgroep waartoe de spreker behoort. Vaak gebruikt
om het zware en beladen woord ‘racisme’ te omzeilen.
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Institutioneel
racisme Zelfst. naamw.
[ɪnstity(t)ʃo’nel rɑˈsɪsmə]
Dit slaat niet op racistische
instituten zoals een Apartheidsstaat of een kastemaatschappij, maar op racisme dat
in sociale, maatschappelijke en
politieke instituties is geslopen
(zoals de rechtbank, maar ook
de universiteit). Die ongelijkheid
is door de jaren heen gegroeid
en komt vaak subtiel tot uiting.
Omdat het een vorm van
racisme is die niet met directe
afwijzing van een bepaalde bevolkingsgroep te maken heeft,
is hij soms lastig te benoemen.
Ook cultuur heeft een institutionele functie en kan racistische
verwachtingspatronen in stand
houden. Als er in een televisieserie één token black of
excuusneger in een blanke vriendengroep de lollige clown
uithangt, riekt dat naar institutioneel racisme.

ervaringen beoordeeld mogen worden. Tegenstanders
noemen safe spaces het tegenovergestelde van vrijheid
van meningsuiting.

Kleurenblindheid zelfst.naamw.

Sexual exoticisation (Eng) zelfst. naamw.

[ˈklørə(n)blɪnthɛit]
‘Ik zie geen kleurverschil.’ Als mensen zeggen dat het ze
écht niet uitmaakt of iemand nou Chinees, Marokkaans
of Surinaams is, benoemen ze juist verschillen van huidskleur. Deze tactiek gaat voorbij aan individuele uniciteit,
maar ontkent vaak ook de problemen waarmee iemand
met een niet-westers uiterlijk te maken krijgt (zoals discriminatie).

[sɛkʃuəl ɛɡˈzɒtɪsʌɪz eɪʃ(ə)n]
Het idee dat ‘exotische’ lichamen iets extra erotisch
en mystieks zouden hebben. ‘Ik wil echt nog een keer
met een negerin naar bed. Azië heb ik al afgevinkt.’ Wel
eens gehoord in je omgeving? Hyperseksualisering van
‘de ander’: niet oké. Daarnaast valt een relatie met het
koloniale verleden niet te ontkennen. Denkbeelden over
het forse geslachtsdeel van Afrikaanse mannen stammen
rechtstreeks van de ideeën van angstige slavenhouders,
geobsedeerd door zwarte piemels die de maagdelijke
puurheid van hun blanke vrouwen zouden bedreigen. Vertelt je beste vriend dat hij ‘een ding’ heeft voor Japanse
meisjes, reageer dan met: ‘Goh, ik wist niet dat je ze alle
zeventig miljoen hebt ontmoet.’ Noem mensen trouwens
sowieso ook maar niet exotisch. Dat mag alleen bij fruit.

People-first language (Eng.) zelfst. naamw.
[ˈpiːpəlfɜːst ˈlæŋɡwɪdʒ]
Mensen zijn in de eerste plaats... MENSEN! Ook mensen
in een rolstoel of met een spierziekte. Nu nog vooral in
zwang in Amerika waar de benadering werd bedacht,
maar nog niet zo’n gek idee – dus daarom zeg je niet
‘gehandicapten’ maar ‘mensen met… en dan pas hun
eventuele beperking.

Safe space (Eng) zelfst. naamw.
[seɪf speɪs]
In South Park zongen ze het al: ‘People don’t judge me
and haters don’t hate, in my safe space’. Een safe space
is een imaginaire ruimte waarin minderheidsgroepen
vrijuit kunnen spreken over, bijvoorbeeld, het seksisme dat ze ervaren. Dat houdt ook in dat ze niet op die

Trigger warning (Eng.) zelfst. naamw.
[ˈtɹɪɡə wɔɹnɪŋ]
Een waarschuwing voor een gespreksonderwerp of tekst
die potentieel of aanstootgevend is voor mensen met
een trauma. Voorbeeld: in Huckleberry Finn van Mark
Twain komt het n-woord 219 keer voor. Desalniettemin
een klassieker, maar niet voor iedereen even prettig om
te lezen. Een heet hangijzer, we kunnen teksten toch niet
veranderen of uit de geschiedenis wissen? Veel studenten
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stellen een trigger warning in ieder geval op prijs. Ook een
oplossing: in een nieuwe druk uit 2011 werd het n-woord
vervangen door het woord ‘hipster’.

Reverse racism (Eng.) zelfst naamw.
[ɹɪˈvəːs ˈɹeɪsɪzm̩ ]
Een veel bekritiseerde term die wel is gebezigd om
discriminatie tegen de dominante groep te beschrijven. ‘Diversiteitsbeleid? Positieve discriminatie voor
niet-westerse allochtonen en niet voor anderen? Jullie
discrimineren zelf! Wat is er gebeurd met het gelijkheidsbeginsel?’ Kritiek die aanzet tot denken, maar
toch ontzettend wringt. Er wordt inderdaad
onderscheid gemaakt bij het tegengaan van
structurele ongelijkheden, maar dat is om
institutioneel racisme te bestrijden. Racisme
als sociaal uitsluitend mechanisme geldt nooit
voor witte mensen, daar zij in Nederland nooit
vanwege hun etniciteit geweigerd zullen worden
voor een baan of in een discotheek. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat iedereen vooroordelen
heeft. Vooral Schotten.

mige mensen niet weg kunnen lopen van hun ‘ras’ en de
obstakels die dat oplevert in Nederland.

White privilege (Eng) zelfst. naamw.
[waɪt ˈprɪvɪlɪdʒ]
Breed te interpreteren begrip, maar niet zo ingewikkeld.
Eigenlijk vallen alle voordelen die een witte huidskleur
oplevert hieronder. Een valkuil is dat de bezitters van een
bleke toet zich vaak niet bewust zijn van die voordelen.
Vooral waar die privileges People of Colour benadelen,
wekken ze ergernis. De waslijst aan privileges is lang,

Micro-agressie zelfst. naamw.
[mɪ.kɹoʊ aˈxrɛsi]
Alledaags racisme. Kleine, subtiele vormen van
uitsluiting die in dagelijkse handelingen en gesprekken plaatsvinden en ook gewoon pijn doen.
‘Jij bent moslim hè? Wat vind jij nou van ISIS?’
Micro-agressies komen vaak naar voren bij een
laag verwachtingspatroon. ‘Je bent zwart maar
je spreekt wel goed Nederlands? Knap zeg!’

Validisme zelfst. naamw.
[va’lidlɪsmə]
Stigmatisering van iedereen met een beperking (of die nu geestelijk of lichamelijk is). Dat
rolstoelgebruikers sommige UvA-panden dus
moeilijk in kunnen, is een vorm van validisme:
als je gehandicapt bent, wijk je namelijk af van
de norm en wordt er niet altijd rekening met je
gehouden.

White fragility (Eng.) zelfst. naamw.
[waɪt frəˈdʒɪlɪti]
‘Zullen we het hier niet meer over hebben? Ik ben toch
niet racistisch? Ik haat niemand.’ Praten over racisme is
heel ongemakkelijk. Daarom is het heel fijn voor witte
mensen dat ze er gewoon van weg kunnen lopen! Maar
lieve witte mensen, jullie gevoelens zijn helaas bijzaak.
Een verhitte discussie over racisme waar jij je opgelaten
door voelt kun je wegwuiven; wat ertoe doet is dat som-

maar dit is een bekend voorbeeld: als een witte man iets
heeft gedaan wat niet door de beugel kan, wordt hij als
blondje daar niet op aangesproken of verder mee geassocieerd. Maar hoeveel moslims – geen etniciteit, maar het
verschil tussen een minder- en een meerderheidsgroep
moge inmiddels toch duidelijk zijn – hebben er wel geen
afstand moeten nemen van ISIS, met dank aan Geert? ↙

19

ADVERTENTIE

RESEARCH AWARDS 2016

MAAKT JOUW
ONDERZOEK
HET VERSCHIL?
HVA.NL/RESEARCHAWARDS

CREATING TOMORROW

12 OKTOBER 2016

LINDA VAN
DER POL
Freakshow
S

inds enige tijd loop ik rond met een puist in mijn gezicht waar Eucalypta
een buiging voor maakt. Aan de collectieve blikken van meisjesdisputen in
de bibliotheek erger ik mij niet. Ongemakkelijker was het toen een kroegklant
gekscherend vroeg of ik even op de bar wilde dansen: ‘De mensen zien graag een
neusaap.’
Vermoedelijk zal ik de status van rariteit nooit dichter benaderen dan dit.
Ook in de negentiende eeuw, toen de freakshow zijn hoogtijdagen kende, zou
geen zakenman er brood in hebben gezien mijn witte huid en hoekige lichaam
tentoon te stellen. Mensen met lichamelijke handicaps, dubbele geslachten of
een niet-westerse achtergrond zijn een ander verhaal: konden zij het publiek op
enigerwijze choqueren, dan werd hun een podiumplek toebedeeld. In het theater,
welteverstaan.
Zo was er leeftijdsgenoot Saartjie Baartman (1789-1815). De Zuid-Afrikaanse
Khoikhoi-vrouw sprak vier talen en was een begenadigd muzikante — da’s meer
dan ik over mezelf kan zeggen — maar Europa was in de ban van haar billen en
schaamlippen. Die waren,
voor westerse begrippen, fors.
Saartjie, huisslavin bij een
Nederlands gezin, vertrok met
een slinkse vent naar Londen,
waar ze als ‘Hottentot Venus’
een zaaltje aan Piccadilly
Circus betrok.
Ze deed Afrikaanse dansjes
op commando, liet haar kont zien en dronk zich laveloos om de gêne opzij te zetten. Voor een paar centen extra mocht men in haar achterwerk prikken.
Toen Saartjie op haar vijfentwintigste overleed, ging haar lichaam de wetenschap in; men vergaapte zich aan haar vagina op sterk water en haar geraamte
stond tot 1974 in het Parijse Musée de l’Homme.
In de negentiende eeuw werd diversiteit gevierd, maar enkel binnen de dikke
wanden van de academie en het tentzeil van het circus — de ‘afwijkende’ als lijdend voorwerp. Met onze hedendaagse bril op zou het een onwerkelijke gewaarwording zijn over een freakshow te struinen of Saartjies genitaliën aangereikt te
krijgen in een college.
Een mooi studieonderwerp voor troepjes witte studenten en onderzoekers op
de homogene UvA, lijkt me: 21ste-eeuwse, westerse perspectieven op historisch
Europa. Precies wat we zoeken. Toch? ↙

In de 19de eeuw werd
diversiteit gevierd
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Actueel XXXX
Laatste dagen Maagdenhuis

Gekleurde
meningen
tekst Altan Erdogan
foto's Daniël Rommens

Ze studeren beiden politicologie en beiden hebben een gemengde culturele achtergrond.
Daar houdt de overeenkomst ongeveer op tussen Kiza Magendane (24, geboren in
Congo) en Yernaz Ramautarsing (28, geboren in Suriname). Ze verschillen hemelsbreed
van mening over diversiteit aan de UvA en het werk van de commissie Diversiteit.
Ramautarsing: ‘De universiteit moet zich alleen richten op kwaliteit.’
Magendane: ‘Jij maakt wit zijn een synoniem voor kwaliteit.’
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B

ij het poseren voor de fotograaf na het debat sporen
Kiza Magendane en Yernaz Ramautarsing elkaar aan
vooral niet te lachen. ‘We zijn vijanden, toch?’ De studenten politicologie hebben zich de afgelopen tijd flink laten
horen als het gaat om diversiteit. Op social media kruisen ze
frequent de degens over dit onderwerp, en daarbij schuwen ze
grote woorden niet.
Zo liet Ramautarsing optekenen dat ‘de notie dat meer
diversiteit per definitie goed is, en minder per definitie slecht,
expliciet racistisch is’. Magendane stelde in een publicatie over
etnisch profileren dat hij ‘op de universiteit dagelijks wordt geprofileerd’.
Over één ding zijn ze het dus snel eens: diversiteit is een
brisant onderwerp. De discussies erover splijten de samenleving en maken zeer felle reacties los.
Kiza Magendane: ‘Er vindt een transitie plaats in Nederland en het is goed dat daar bij de UvA over wordt nagedacht.
Hoe creëren wij een academische gemeenschap waarin
iedereen zich thuis voelt? Ik verbaas me erover hoe vluchtig het
debat wordt gevoerd, op de UvA en in het land. Er worden heel
scherpe posities gekozen,
zonder te luisteren naar de
ander of echt het gesprek
aan te gaan.’
Yernaz Ramautarsing:
‘Die scherpe posities
zijn nodig: de commissie
Diversiteit komt met heel
vergaande voorstellen. Daarom gaan mensen zo uit hun pan.
This is a big one. Als de UvA toegeeft aan die voorstellen, weet
ik niet waar het gaat eindigen. Mensen in mijn omgeving zijn
echt boos.’
Magendane: ‘Waar komt die boosheid vandaan? Onwetendheid? Angst?’
Ramautarsing: ‘Ze vinden de voorstellen onrechtvaardig
en onterecht.’

wordt gezien als iets moreel goeds, dat is het niet. Diversiteit
betekent verscheidenheid, dat is alles.’
Magendane: ‘Mijn antwoord zou zijn dat de UvA zich meer
kan inspannen om inclusiever te zijn. Ik gebruik liever de
term inclusie, die mis ik in het debat. Waarom komen mensen
met een andere achtergrond niet naar de universiteit en wat
kunnen we daaraan doen? De UvA kan zich meer inspannen
om uitsluiting te voorkomen.’
Ramautarsing: ‘Het is pas onwenselijk als de UvA als beleid
heeft om een witte universiteit te zijn, en discrimineert op
basis van etniciteit als studenten zich aanmelden. Daar is geen
bewijs voor. Natuurlijk is de vraag relevant waarom bepaalde
groepen niet naar de UvA komen, ieder bedrijf wil weten waarom mensen hun product niet willen kopen.’
Magendane: ‘Interessant dat jij onderwijs met groenten of
producten vergelijkt. De universiteit is geen bedrijf. Het is een
belangrijk onderdeel van de samenleving, gefinancierd met
overheidsgeld. De UvA sluit misschien niet bewust mensen uit,
maar de vraag blijft: waarom is de UvA overwegend wit?’
Ramautarsing: ‘Ook ik zag dat de UvA overwegend wit is
(Ramautarsing studeert
tegenwoordig aan de VU,
red). Bij een discussie in
een werkgroep kreeg ik te
horen dat ik intimiderend
en agressief overkwam. O,
dacht ik toen, als ik een
kakkerig blank jongetje uit
het Gooi was geweest, hadden ze me waarschijnlijk gepassioneerd genoemd. Maar om dan te praten over safe spaces op de
uni, zoals de commissie doet, dat is voor mij de waanzin ten
top. Nederland is blank, en als je daar niet aan kunt wennen
heb je een gigantisch probleem.’
Magendane: ‘Dit is het pijnlijke punt. Als ik naar mezelf
kijk: ik woon nu negen jaar in Nederland en heb het vwo
mogen doen ondanks allerlei tegenslagen, stereotyperingen en
marginalisatie. Toch waren er mensen die in mij geloofden en
me de kans gaven het vwo af te maken. Ik heb ook een colloquium doctum mogen doen aan de UvA. Dit illustreert dat het
voor iedereen prima mogelijk is om aan de UvA te komen. Het
vervelende is: ik word als voorbeeld genoemd, terwijl ik niet de
gemiddelde zwarte vluchteling ben. Je kunt niet ontkennen dat
er studenten zijn met taalproblemen, die met marginalisatie en
minachting te maken krijgen. Dat gebeurt. Ik ben een doorzetter en ik ben heel positief opgevoed, maar anderen geven
het om die reden wel degelijk op. Voor hen is de discussie over
diversiteit of inclusie heel belangrijk. Als zij zich niet thuis
voelen en niet weerbaar of assertief genoeg zijn, heeft de universiteit een verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen.’
Ramautarsing: ‘Thuis voelen? Ik ben naar Nederland gekomen toen ik twee jaar oud was. En ik realiseerde me vrij snel

Ramautarsing: ‘Mensen in
mijn omgeving zijn echt heel
boos over de commissie’

We leggen jullie de eerste stelling voor: de UvA is niet
divers genoeg.
Magendane: ‘Eens. Dat is gewoon een cijfermatig gegeven.
Gelet op hoeveel niet-witte studenten en docenten er zijn,
kent de UvA een monocultuur, met heel weinig verschillende
referentiekaders. Ik ben vaak the only black guy in town bij werkgroepen en colleges. Dat is niet prettig.’
Ramautarsing: ‘De UvA is inderdaad overwegend wit. Maar
we leven ook in een land met overwegend witte mensen. De
premisse achter deze stelling is: meer diversiteit is goed. Die
claim accepteer ik niet. Als ik naar de groenteboer ga en die
biedt alleen komkommers aan, is dat een eenzijdig aanbod.
Met paprika en tomaten erbij vinden we het een divers aanbod.
Dat zegt niets over de kwaliteit van de groente. Diversiteit
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ook nog eens onderling totaal verschilt? Gloria Wekker heeft
het over 51 procent mensen met een andere cultuur, maar ze
gooit daarmee iedereen op één hoop.’
Magendane: ‘Dat is wel heel makkelijk. Ik eis niets van
de UvA, maar er zijn onmiskenbaar mechanismen waardoor
verschillende groepen blijkbaar niet naar de UvA komen. Er
zijn codes en gewoontes op de UvA waarbij mensen zich niet
thuis voelen. Men is bijvoorbeeld blind voor het feit dat witte
mensen al honderden jaren positief gediscrimineerd worden.
De structuren in de maatschappij werken bevorderlijker voor
blanken dan voor zwarten. De universiteit zou daarbovenuit
moeten stijgen. Als je alleen maar uitgaat van de kwaliteitstandaard die Yernaz hanteert, verlies je ook nog eens een
hele groep talentvolle, slimme mensen voor de universiteit en
voor de toekomstige maatschappij. Daarmee is het bestaansrecht van de UvA in het geding. Yernaz vergeet dat er, anders
dan hij en ik, wel degelijk jonge mensen zijn die stranden op
die obstakels.’
Ramautarsing: ‘De universiteit is er gewoon niet voor
iedereen. Het feit dat sommige mensen afvallen… Tja, de
universiteit was vroeger al alleen voor de elite, voor de besten.
De poorten zijn de afgelopen jaren opengezet, ook voor mensen die misschien het niveau niet aankunnen. Studenten die
moeite hebben teksten op een bepaalde manier te lezen of hun
argumenten te verwoorden in een analyse. Maar hé, dat hoort
bij de universitaire, academische opleiding en dat heeft niets te
maken met de obstakels waarover Kiza het heeft.’
Magendane: ‘Toen ik net begon aan de UvA kreeg ik een
tekst terug met tien taalfoutjes en als cijfer een 1. Dat begreep
ik, ook al hadden de docenten soepeler kunnen zijn. Misschien
was mijn Nederlands net niet goed genoeg.’
Ramautarsing: ‘Oké, dan was je dus net niet goed genoeg!’
Magendane: ‘Dat is precies de vraag.’
Kiza Magendane

dat Nederland een land is met blanke mensen. Meer dan 80
procent is blank. Als je je dan niet thuis voelt op een universiteit die 85 procent wit is, dan is dat je eigen probleem, toch?
Als ik daar als student niet
mee kan omgaan, waar kan
ik dan later aan de slag?’

Amsterdam is geen
blanke stad. Er is een
waaier aan culturen.
Moet de UvA een
afspiegeling zijn van die
bevolkingssamenstelling?

Los van cijfers of obstakels: is het niet ook gewoon
interessanter, een gemengder universiteit?
Ramautarsing: ‘Eerlijk is eerlijk, in dat opzicht was de
UvA ook te wit voor mij. Kwam ik op dinsdag in het
Maagdenhuis, was er bier
en een Goede Tijden Slechte
Tijden-quiz. Daar doe ik
niet aan mee, het trekt me
niet; witte mensen die witte dingen doen. Maar als
er blijkbaar geen animo
is voor een hiphopfeestje,
om maar in de stereotypering te blijven, dan is dat zo. Maar het probleem met Kiza
en anderen is: zij willen van de universiteit een almachtig
instituut maken dat mensen gaat kneden, ze sociaal gaat
opleiden, empathie bij ze kweekt en ze leert andere culturen te begrijpen. Die ambitie is te hoog. Laten we proberen

Magendane: ‘De UvA
kent gewoon een
monocultuur’

Ramautarsing: ‘Amsterdam is minder blank, maar mijn antwoord is nee, nee, nee. De universiteit moet zich alleen richten
op kwaliteit. Waarom zou de UvA zich moeten aanpassen aan
de 20 procent mensen met een andere afkomst, een groep die
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de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.’
Magendane: ‘De UvA hoeft me niet te kneden, het is mijn
vader niet. Maar er zijn wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt: hoe meer diversiteit, hoe meer inzichten. Kwaliteit
kent niet slechts één aspect, daar is de samenleving te complex
voor. De universiteit moet niet blind gaan voor één referentiekader. Het klimaat op de instelling kan gevarieerder. De
universiteit heeft een maatschappelijke rol; het is meer dan een
bedrijf. Het is een kweekvijver voor talent en je mist de boot als
je niet ieders talent tot z’n recht kunt laten komen.’
Ramautarsing: ‘Ik weiger mee te gaan in het idee dat meer
diversiteit altijd beter is. Sorry, ik wil gewoon dat de UvA
een neutraal instituut is, dat ons opleidt voor een hoogwaardig diploma.’
Magendane: ‘Neutraliteit? Dat bestaat niet.’
Ramautarsing: ‘Maar je moet er wel naar streven.’

Moeten er quota komen voor meer verschillende
studenten en medewerkers aan de UvA?
Ramautarsing: ‘Absoluut niet. Dat is de nagel aan de doodskist. Kwaliteit als criterium loslaten bij de selectie zou heel
slecht zijn. Voor studenten als Kiza en ik zou het nóg slechter
zijn. Wij zouden een schietschijf op onze rug krijgen: kijk, quota-studenten. Je maakt een aparte klasse van allochtonen die
blijkbaar op de UvA via een speciale rode loper hun diploma
kunnen halen. Als werkgever zou ik het risico niet nemen een
quota-student aan te nemen, als er honderden anderen zijn die
hun papiertje op de reguliere manier hebben gehaald.’
Magendane: ‘Hilarisch, hoe Yernaz kwaliteit verbindt aan
de quota-discussie. Niemand zet vraagtekens bij het feit dat
andersom mensen van een bepaalde afkomst en achtergrond al
eeuwen systematisch oververtegenwoordigd zijn op de universiteit. “O, jij bent wit, dus dan ben je een knuffelautochtoon,”
dat hoor je nooit. Natuurlijk: het zou flauw zijn als mensen mij
als afdankertje zouden zien, maar het is ook gek dat Yernaz een
gebrek aan kwaliteit zomaar verbindt aan etniciteit. Je maakt
wit zijn een synoniem voor kwaliteit.’
Ramautarsing: ‘Nee, nee, dat doe ik niet.’
Magendane: ‘Dat doe je
wel, als je zegt dat als de
UvA naar inclusie streeft de
kwaliteit zal dalen.’
Ramautarsing: ‘Ik zeg:
als de UvA kwaliteit loslaat
als criterium voor selectie
en in plaats daarvan diversiteit, seksualiteit of haarkleur
gaat gebruiken als criterium, daalt de kwaliteit.’

Yernaz Ramautarsing

minstens zo belangrijk als kwaliteit.’
Magendane: ‘Quota zijn ook voor mij niet het antwoord,
vooral omdat het probleem veel fundamenteler is. Ongelijkheid
begint al op de basisschool.
Uit cijfers van het Sociaal en
Cultureel Planbureau en de
gemeente Amsterdam blijkt
het telkens: sociaaleconomische achtergronden zijn
maatgevend. Simpel gezegd:
Amsterdam-Zuidoost is
vmbo, Amsterdam-Zuid is
vwo. Als je op de UvA iets wil bereiken, moet je al op de basisscholen beginnen met het voorkomen van uitsluiting. Zorg
bijvoorbeeld dat niet alleen kinderen van welgestelde ouders
huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. De UvA zou ook meer de
stad in moeten, naar scholen in zwarte wijken, om duidelijk te

Ramautarsing: ‘Meer
diversiteit is goed? Die claim
accepteer ik niet’

Hoezo sluit het één het ander uit?
Ramautarsing: ‘Als je alleen op kwaliteit selecteert, haal
je de beste mensen binnen. Bij quota wordt etniciteit
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nu met een heel genuanceerd verhaal.’
Magendane: ‘Het is ook complex.’
Ramautarsing: ‘Als allochtone kinderen op basis van dezelfde Cito-scores een lager advies krijgen, is dat een bewijsbaar
probleem. Laten we dat aanpakken en de vage vraag vergeten
of de UvA wel divers genoeg is.’

Moet de universiteit een voortrekkersrol vervullen,
ook al ligt het probleem wellicht elders?

maken dat ook voor die kinderen de universiteit een optie is.
En als er een kwaliteitsprobleem bestaat, kan de UvA daar iets
aan doen: zomerscholen voor eerstegeneratiestudenten, extra
taallessen, het onderwijzen van een studiestructuur. Je kunt
quota niet zomaar afwijzen zonder met alternatieve oplossingen te komen.’
Ramautarsing: ‘Allemaal tot je dienst, maar die commissie
Diversiteit is aan de slag gegaan om heel andere redenen en
met een heel andere claim. Radicaal linkse activisten in het
Maagdenhuis hebben dit erdoor gedrukt. Zij stelden dat er
uitsluiting is en racisme, de UvA was een wit bolwerk. Jij komt

Ramautarsing: ‘Ik zou niet weten hoe. De uni heeft geen
invloed op de interpretatie van Cito-toetsen. Ik sta open voor
rechtvaardigheid, maar ik heb het gevoel dat er een probleem
wordt gecreëerd om daar een oplossing op te plakken.’
Magendane: ‘Hoezo? Door wie? En met welke intentie dan?
Ramautarsing: ‘Met de intentie om een politieke agenda
te pushen en grote zakken subsidiegeld binnen te halen. Twee
ton voor een rapportje dat binnen enkele maanden af is, dat is
niet niks.’
Magendane: ‘Nou ja, de studenten die dit aan de orde
hebben gesteld, maken zich oprecht zorgen. De UvA zou zich
eigenlijk moeten schamen dat er een commissie nodig is om in
te zien dat de universiteit niet meer aansluit op de maatschappelijke realiteit.’
Ramautarsing: ‘Dat kan, het gaat mij om de mensen die dit
achter de schermen pushen. Die ook zeggen: we moeten een
filosoof als Immanuel Kant verbieden, want die heeft ooit iets
onaardigs over negers gezegd, of we moeten minder gebruikmaken van West-Europese literatuur. Dit gaat veel verder dan
toegankelijkheid van het onderwijs, waar niemand op tegen is.’
Magendane: ‘Maar de problemen zíjn ook veel breder. Ik
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richt me in mijn studie nu op politieke theorie; feminisme,
racisme. Je ziet dat veel studenten die nieuwe, andere invalshoeken niet begrijpen. De UvA moet zeker goed kijken naar
het curriculum, ook daar heeft de universiteit een verantwoordelijkheid. De UvA is geen eiland, staat midden in de samenleving en heeft een morele positie.’
Ramautarsing: ‘Jij wilt de UvA inzetten als politiek instrument om je doelen te bereiken.’
Magendane: ‘Nee, de UvA moet zich aanpassen aan de
nieuwe demografische werkelijkheid van dit land en deze
stad. Je kunt niet alles bij het oude houden als de samenleving
zo verandert.’
Ramautarsing: ‘Verandering moet van de mensen komen,
niet van bovenaf.’
Magendane: ‘Er zijn machtsstructuren, en de universiteit is
behoorlijk machtig. Veranderingen komen niet vanzelf.’

Op de UvA krijgen studenten via het curriculum een
eenzijdig wereldbeeld voorgeschoteld.
Magendane: ‘Ja, dat denk ik wel. Als ik voor mijn studie een tekst lees, denk ik dat een witte man die heeft
geschreven. Heel opvallend. Weinig vrouwen, weinig
mensen van kleur. Dat heeft impact op de manier waarop
je naar de wereld kijkt. De literatuur aanpassen kan best:
het curriculum is altijd tijdsgebonden. Ik volg nu een vak
over autoritarisme en repressie. De auteurs zijn duidelijk
gericht op een Amerikaanse democratiseringsdrang. Als je
auteurs leest uit India of Afrika – wat we niet doen – kom
je tot een veel kritischer houding. Referentiekader doet er
wel degelijk toe. De UvA
heeft echt een overwegend
wit, Angelsaksisch curriculum. Daarmee mis je
veel kennis en inzicht.’
Ramautarsing: ‘Nog
eens: de UvA zit in Amsterdam, Nederland en Europa.
Het is toch niet meer dan normaal dat de basis van het
curriculum bestaat uit Europese denkers, de joods-humanistische traditie, Grieken en Romeinen? We streven er toch
naar dat van overheidswege gefinancierde onderwijsinstellingen een neutrale positie kiezen? De UvA is al heel links
en politiek bezig, laten we dat niet verergeren. Laten we de
UvA depolitiseren. Naar de kern van de wetenschap. Dus
niet vanuit etniciteit het onderwijs aanpassen, maar naar
meer diversiteit in stromingen en ideeën. Laat studenten
zelf beslissen waar ze het mee eens zijn.’
Magendane: ‘Helaas, het zijn vooral mensen met een kleur
die vastgeroeste theorieën terecht ter discussie stellen, bijvoorbeeld bij sociale wetenschappen. Die worden dan als pseudowetenschappers weggezet, omdat ze zwart zijn. Ook Gloria
Wekker krijgt te horen dat ze geen wetenschapper zou zijn. Dat

is het probleem: sommige mensen met talenten worden niet
serieus genomen. Dat is zorgelijk.’

Jullie willen feitelijk allebei hetzelfde: meer
perspectieven en stromingen.
Ramautarsing: ‘Er is nu een politieke sturing, gebaseerd op
ideologie en niet op etniciteit. Ik vind dat er niet voldoende
politieke alternatieven worden geboden; de ene neo-Marxist
volgt de andere op. Kiza wil geen academische diversiteit, hij
wil etnische diversiteit.’
Magendane: ‘Het is verrijkend om verder te kijken, de
discussie te voorzien van andere ideeën en denkbeelden. Eén
voorbeeld: Achille Mbembe, een gevierde Kameroens wetenschapper. Daar hoor ik nooit iets over op de UvA.’
Ramautarsing: ‘Zelfs als je gelijk hebt dat die vrouw een
toevoeging zou zijn voor de wetenschap…’
Magendane: ‘Het is een man.’
Ramautarsing: ‘Oké, maar als je hem er geforceerd bij haalt,
krijg ik er een heel krampachtig gevoel bij. Dan ga ik twijfelen,
omdat het vanuit jouw diversiteitsparaplu komt.’
Magendane: ‘Dat is geen paraplu, dat is hoe ik naar de
wereld kijk, dat is mijn perspectief.’

Hoe moet het verder na deze week, na het verschijnen
van het rapport?
Magendane: ‘Ik ben persoonlijk klaar met de discussie over racisme. Helaas maakt de realiteit die discussie onvermijdelijk, maar
het is een soort psychologische gevangenis. Ik zou het willen hebben over duurzaamheid, ondernemerschap en hoe je daarin kunt
excelleren, maar dat wordt
overschaduwd door raciale en
sociaaleconomische vraagstukken. Het zou mooi zijn als
we verder kunnen kijken.’
Ramautarsing: ‘Jij noemt
het een gevangenis, ik noem
het krampachtigheid. Neem
Gloria Wekker die zegt: “Als je naar een poster van de UvA
kijkt, zie je twee zwarte studenten, terwijl de UvA helemaal wit
is. ” Dat is toch een catch 22 voor witte mensen? Als je donkere
mensen op je poster zet, ben je de boel aan het misleiden. Zet
je ze er niet op, dan is dát de reden dat de UvA niet divers is, en
werk je mee aan witte suprematie. Ik zou ook in de toekomst
niet weten hoe ik een poster voor de UvA zou moeten maken.’
Magendane: ‘Of er daadwerkelijk iets gaat veranderen, weet
ik niet. Hopelijk is de commissie geen bestuurlijke truc en blijf
het onderwerp op de agenda. Ik wil een universiteit die engagement laat zien en vooroploopt.’
Ramautarsing: ‘Wat mij betreft komen er in ieder geval
geen quota of ander onzinnig beleid en is het snel klaar met die
commissie. En als de UvA zich dan ook nog eens richt op meer
ideologische diversiteit: des te beter.’ ↙

Magendane: ‘Hoe meer
diversiteit, hoe meer
inzichten’
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Objectief Hoe gekleurd is jouw UvA?

QUENTIN LONT (21,
ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE)
‘Ik heb totaal geen last van
discriminatie op de UvA. Ik vind
ook niet dat er quota moeten
komen. Mensen moeten worden
toegelaten tot de universiteit
door wat ze kunnen, niet door
hun huidskleur of afkomst.’

HOUDA BENABBOU (23,
ACCOUNTING & CONTROL)
‘Er is een groot verschil met De
Haagse Hogeschool, waar ik
eerst op zat. De sfeer op de UvA
is niet zo open. Ik merk altijd
een bepaalde afstandelijkheid,
waardoor ik me hier minder op
mijn gemak voel. Ook is er geen
halal aanbod. Raar toch in het
multiculturele Amsterdam?’
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JAUHARA ENNACIRI (24,
ACCOUNTING & CONTROL)
‘Ik heb vaak het gevoel dat ik
word aangestaard en de enige
hier ben met een hoofddoek.
Niemand anders in mijn jaar van
120 studenten draagt er een.
Daarom kiezen veel van mijn
allochtone vrienden ook voor
de VU, waar de studenten een
diverse mix vormen en ze zich
meer geaccepteerd voelen.’

MARKOS WIESENEKKER
(24, PSYCHOLOGIE)
‘Mensen lopen op eierschalen
als het om diversiteit gaat. Het
is een ongemakkelijk onderwerp. Ik los dat op met humor.
Vaak maak ik zelf alvast de
grap over m’n achtergrond, dan
kan een ander dat tenminste
niet meer doen.’

tekst Maartje Geels en Carlijn Schepers foto's Mats van Soolingen
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‘Racisme
doet gewoon
pijn. Klaar’
tekst Lennart Bolwijn
foto's Vera Duivenvoorden

HvA-studente Anita Abaisa won de Echo Award 2016 in de categorie hbo. Ze leverde
een ‘bijzondere bijdrage aan de multiculturele samenleving’ met Black Ladies Talk,
haar platform voor donkere vrouwen. Op de HvA, waar de diversiteitsdiscussie niet zo
opspeelt als op de UvA, heeft ze nooit last ondervonden van haar andere achtergrond.

‘M

ijn ervaringen op
de HvA zijn heel
positief. Ik vind het
heel leuk om hier
te studeren. Met
Linda Dolman, de docente die mij voor
de Echo Award heeft genomineerd,
kan ik alles bespreken. Maar ik heb ook
andere verhalen gehoord. Ik ken een
donkere student die heel hard werkt
en meestal goede cijfers haalt. Op één
onderdeel kwam ze een punt tekort,
waardoor ze dat vak niet haalde. Hoewel ze dat vak het jaar erna gewoon
opnieuw kon doen, kreeg ze het advies
om met haar studie te stoppen. Dan
komen vragen op als: “Ben ik wel goed
genoeg?” “Waarom denken ze dat ik
deze opleiding niet kan afmaken?”

‘No Whites Allowed, haha, bizar.’
Naar het gesprek over haar bindend
studieadvies nam ze een begeleidster
mee, een oude bekende van de docenten. Die concludeerde wel degelijk dat
het met stereotypering te maken had.
Teleurstellend om te horen, zeker van
zo’n Amsterdamse instelling.’
Anita Abaisa, van Surinaamse origine, won vorige maand de Echo Award
voor haar inspanningen voor donkere
vrouwen in Nederland. Ze is de oprichtster van de Facebookgroep Black
Ladies Talk, een platform voor donkere
vrouwen om, zoals ze zelf zegt, ‘over de
leuke en minder leuke dingen van het
leven te praten’.
Binnen een jaar is de groep gegroeid
naar ruim achtduizend leden. Er wordt
werkelijk van alles besproken: van

het opvoeden van kinderen tot het
omgaan met racisme, van seksualiteit
tot de olympische prestaties van de
Amerikaanse turnster Simone Biles. De
groepsbeschrijving op Facebook luidt:
‘Laten we praten, dames! Hoe kunnen
we als donkere vrouwen elkaar helpen
om onze dromen te verwezenlijken?’
Meer dan deze beschrijving komt de
verslaggever vooralsnog niet te weten,
want lid worden mag hij niet. ‘Wil
je weten waarom je er niet in mag,’
lacht Abaisa.

Straks. Zou je me eerst kunnen
vertellen waarom je Black Ladies
Talk hebt opgericht?
‘De groep is ontstaan uit nieuwsgierigheid. Ik had er behoefte aan met
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Anita Abaisa ZET ZICH IN OM DE POSITIE VAN
ZWARTE VROUWEN IN NEDERLAND TE VERBETEREN.
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andere donkere vrouwen te praten
over het leven en merkte al snel dat die
behoefte onder meer dames leefde.
De groep groeide razendsnel. Soms
kwamen er wel duizend mensen bij in
een week. Vrouwen van alle klassen en
leeftijdsgroepen storten hun hart uit
over de gezondheid van hun kinderen
of delen dat ze op een nare manier zijn
nageroepen. De anonimiteit van het
internet en het feit dat de groep alleen
toegankelijk is voor donkere vrouwen maken het tot een veilige plek,
waardoor mensen elkaar vertrouwen
en openhartig durven te zijn over
hun problemen.’

Waar praten de Black Ladies met
elkaar over? De groepsbeschrijving
op Facebook (‘Laten we praten
dames!’) klinkt eigenlijk best
gezellig, helemaal niet als een
Black Feminist-leesclub of zoiets.
‘Klopt. De bedoeling van de groep is
dat je er alles kunt bespreken. Financiën, relaties met ouders en partners,
sociale regelgeving, alles. Het leven. Je
ziet ook vaak vragen als: “Hoe voed jij
je kinderen op?” Vaak brengt dit onderwerp mensen terug naar hun eigen
jeugd en de manier waarop ze zelf zijn
opgevoed, naar hoe het was om tussen
twee culturen op te groeien. Ik bedoel
absoluut niet dat alle donkere vrouwen
hetzelfde zijn, maar we herkennen heel
veel in elkaars verhalen.’

Waarom is de groep beperkt tot
donkere vrouwen?
‘Als ik het bijvoorbeeld heb over discriminatie in mijn klas of op mijn werk,
omgevingen die voor 95 procent uit
westerse mensen bestaan, dan is bijna
ieders reactie: “Waar heb je het over?”
Dat is in deze groep nu eens niet zo.
Dat voelt gewoon heel fijn. Mensen
die sceptisch zijn over deze groep
begrijpen waarschijnlijk niet dat zulke
herkenning niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En trouwens, mogen
wij ook iets voor onszelf hebben? Als
mensen in het dagelijks leven worden

ANITA ABAISA
1981 geboren in district
Marowijne, Suriname
1986 verhuisd naar Nederland
2007 Facilitator bij Eneco
2013 Leerspecialist bij Eneco
Abaisa studeert Toegepaste
Psychologie aan de HvA

gediscrimineerd, moeten ze het gewoon even kwijt, of vragen ze advies:
“Ben ik nou gek, dat mij dit zo raakt?”
Nou, inmiddels kan ik concluderen: ik
ben niet gek. Ik hoorde laatst een man
tegen zijn dochtertje over mij zeggen:
“Kijk, daar loopt iemand met een
poepkleur.” Het gevoel dat ik daarvan
krijg, liegt niet tegen me, dat gevoel is
er. Racisme doet gewoon pijn. Klaar.
Als je het nooit hebt meegemaakt, heb
je ook geen idee waar het over gaat.
Als je het wel meemaakt, wil je even
je gevoel toetsen, omdat je je heel
eenzaam kunt voelen.’

Als er niets mis was in Nederland was
deze groep misschien niet nodig. Wat
moet er veranderen in ons land?
‘Wij moeten in Nederland allemaal nog
hard werken aan onze culturele intelligentie. Ik denk dat veel mensen heel
veel vinden, maar heel weinig weten

van de culturen en nationaliteiten die
er al in Nederland zijn. Hoe lang is een
relatie houdbaar waarbij de ene groep
verwacht dat de andere zich aanpast,
zonder zichzelf aan te passen aan de
nieuwe situatie? Hoewel ik geïntegreerd ben, heb ik niet altijd het gevoel
dat ik helemaal mag meedoen. Veel
Nederlanders moeten nog steeds leren
dat sommige opmerkingen ongepast
zijn. Als ik mij aan de telefoon voorstel
als Anita herkennen mensen niet
altijd dat ik een “buitenlandse” ben.
Als ik die ander vervolgens in het echt
ontmoet, merk ik altijd een reflex: “O,
je bent donker.” Of ik word bijvoorbeeld
gecomplimenteerd met mijn goede
Nederlands. Het is toch inmiddels
wel normaal dat ik goed Nederlands
spreek? In Amsterdam gaat dit beter,
in Rotterdam ook. Maar daarbuiten
word ik vaak aangestaard.’

Is al het werk op de Amsterdamse
HvA dan al gedaan als het gaat om
diversiteit?
‘Op bepaalde vlakken hebben we nog
altijd te maken met een Europese
standaard. Voorheen droeg ik altijd
weaves in mijn haar; dan was mijn
haar lang, sluik en glad. Iedereen vond
dat nephaar geweldig. Maar ik heb
van nature ontzettend kroeshaar en ik
had het gevoel dat ik mezelf continu
zat te verstoppen. Toen ik besloot mijn
natuurlijke haar te dragen, kreeg ik
heel pijnlijke opmerkingen. “Wat je nu
op je hoofd hebt, vind ik waardeloos.”
Mensen staan er niet bij stil dat dit het
haar is waarmee ik ben geboren. Als ik
dan gepikeerd reageer, wordt me heel
snel een houding verweten.’

Een houding?
‘Ik krijg heel vaak te horen: “Wat kijk
je boos.” Dan leg ik uit dat ik diep
in gedachten was verzonken en dan
vragen mensen: “Weet je het zeker?” Ik
weet toch zeker zelf wel wat ik aan het
doen ben? Op de HvA heb ik dit niet
meegemaakt, maar daarbuiten heel
veel. Bloedirritant als mensen mij mijn
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gevoelens voorschrijven en zich niet gewoon afvragen wat er in mij omgaat.’

Jullie zullen jezelf vast niet
profileren als mensen die zich willen
afzonderen, maar de Facebookgroep
is wel gericht op vrouwen van
kleur. Op sommige universiteiten
in Amerika en Engeland wordt dit
behoorlijk ver doorgetrokken. Daar
worden academische bijeenkomsten
over racisme georganiseerd waarbij
er een bordje met No Whites Allowed
op de deur hangt. Wanneer is exclusie
gelegitimeerd volgens jou?
‘No Whites Allowed, haha, bizar ja. In
dit geval, als ik simpelweg voor mezelf
spreek en mijn eigen groep: in de
Nederlandse maatschappij zoals die
nu is vind ik het geoorloofd. Kijk eens
wat er met Sylvana Simons gebeurde
toen zij zich publiekelijk
uitsprak tegen racisme.
Ze werd compleet afgemaakt. Zo’n ervaring
maakt je wantrouwig
en schuchter en kan je
ervan weerhouden om
de volgende keer weer je
mond open te doen. Iedereen moet ergens een
plek hebben waar hij zich niet de hele
tijd hoeft te verdedigen, waar hij zijn
gevoelens en ideeën kan uitspreken die
hij elders niet durft te openbaren uit
angst voor te veel tegenstand. Ook al
leven we in een samenleving die zogezegd multicultureel en divers is, ook al
volg ik de regels en ben ik geïntegreerd,
at the end of the day ben ik gewoon
niet blank en word ik niet hetzelfde
behandeld. Dat komt nu steeds meer
naar boven en daar ben ik heel blij om.
Uiteindelijk willen we hiermee natuurlijk verandering teweegbrengen, want
over de positie van de donkere vrouw in
Nederland ben ik niet tevreden.’

sloten de groep af te bakenen voor
vrouwen die zich donker voelen. Mijn
interesse ging niet uit naar alle vrouwen, maar naar donkere vrouwen. Er
zijn zo veel groepen op Facebook voor
alle vrouwen, maar daarmee bereik je
niet dezelfde intimiteit.’

Je noemde Sylvana Simons. Wat
vind je van de manier waarop zij zich
staande heeft gehouden?
‘Sylvana? Grappig dat je dat vraagt,
ze zit ook in de Facebookgroep. Ik vind
haar gegroeid in hoe ze zich uit in de
media. Wat ze goed doet, behalve
vertellen dat racisme vervelend is, is
duidelijk maken wat het precies met
haar doet. Ze heeft ontzettend veel
lef om zich zo kwetsbaar op te stellen
tegen al die kritiek in. De mensen die al
die smurrie over haar uitstorten, doen

leuk. Ik begrijp best dat sommige
Nederlandse mensen daar ook moeite
mee hebben, maar ze zijn er wel
retegoed in. In mijn eigen netwerken
is 95 procent blank. Ik heb daar geen
probleem mee, maar het is niet erg
uitnodigend. De drempel is wat hoger
als je geen mensen kunt vinden met
wie je jezelf kan identificeren. Ik stel
mij ten doel het voor de volgende generatie donkere vrouwen gemakkelijker
te maken om carrière te maken. En als
ze met problemen rond seksualiteit,
depressies of mentale klachten rondlopen, verbind ik ze met professionele
psychologen uit de groep.’

Jij gebruikt de digitale wereld om
mensen te verbinden. Maar jullie zijn
onderling toch ook wel eens verdeeld?
‘Absoluut, en dat is wat ik bedoel: er
is niet één soort donkere
vrouw. We hebben heel veel
discussies op Facebook,
maar ik benadruk wel dat
we respectvol met elkaar
moeten blijven omgaan.
Sommige vrouwen vinden
dat ik mijn mening en mijn
zwarte identiteit nog meer
moet uitdragen, anderen
nemen even een kijkje en zeggen: “Dit
is niks voor mij.” Dat is ook prima.’ ↙

‘Nederland moet hard
werken aan culturele
intelligentie’
de Nederlandse cultuur echt tekort.
Het is pijnlijk dat juist de horkerige
schreeuwers het meeste geluid maken
in het debat en veel aandacht krijgen.
Ik weet zeker dat de meerderheid van
de Nederlanders achter Sylvana staat,
maar die zou ik nou wel wat vaker
willen horen. Ja, wij mogen haar met
zijn allen best wat meer in bescherming nemen.’

Maar Marokkaanse vrouwen mogen
niet in jullie Facebookgroep.

BLT is een echt netwerk geworden,
online en offline. Op 12 november
organiseert Black Ladies Talk een
congres met workshops en een
ondernemersmarkt. Is het moeilijker
voor donkere vrouwen om op de
‘gewone manier’ een netwerk te
creëren?

‘Nee, daarover zaten we in het begin
sterk in dubio. Toch hebben we be-

‘Netwerken ís gewoon moeilijk. De
meeste mensen vinden het niet echt

ECHO AWARD
De Echo Foundation, een nonprofitorganisatie die zich
specialiseert in diversiteitsbeleid in
het (hoger) onderwijs en op de arbeidsmarkt, reikt jaarlijks een prijs
uit aan excellente studenten met
een multiculturele achtergrond, de
Echo Award. Studenten die daarvoor in aanmerking komen hebben
een ‘bijzondere maatschappelijke
bijdrage geleverd ten gunste van
de multiculturele samenleving’. De
winnaar gaat in de zomer van 2017
naar de UCLA (Los Angeles) voor
een volledig verzorgde
summercourse.
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THE
AMERICAN
WAY
tekst Lennart Bolwijn
foto's Mical Joseph

Zo veel zwarte bladzijden als de Verenigde Staten kennen op het gebied van
racisme, zo hard wordt er in progressieve staten als Californië ook gewerkt aan
mogelijke oplossingen. Maar zijn die ook toepasbaar in een Nederlandse context?
Uitwisselingsstudenten Mical Joseph en Emma van Toorn maakten de Amerikaanse
situatie aan den lijve mee. ‘Een docent zei: jij komt uit Nederland, je begrijpt niet
hoeveel minderheden we hier hebben.’
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‘B

lack Lives Matter had steevast een kraampje op de
campus en organiseerde vaak protesten. Daarnaast
is er altijd ophef en protest met Halloween, omdat
er altijd wel een sukkel als Pocahontas verkleed gaat.’ Aan
het woord is Emma van Toorn (22) over haar tijd aan de San
Francisco State University. ‘Ik begrijp dan best dat studenten
protesteren tegen de stereotypering van Native Americans
en roepen: “Our ethnicity is not a costume!” Zij willen hier ook
gewoon studeren. Maar ik hoorde ook dat Princeton-studenten Woodrow Wilson uit de historische lijst van decanen
wilden verwijderen. Zo werkt dat toch niet? Hij is daar wel
decaan geweest. Hij was weliswaar een racistische klootzak
die segregatie voorstond, maar we kunnen toch niet op basis
van gevoelens mensen uit de geschiedenis wissen?’
In onze gesprekken over diversiteit op de universiteit
wordt onvermijdelijk de Amerikaanse academische wereld
erbij gehaald. Daar drukten ze etniciteitsquota er al veertig
jaar geleden door. In het curriculum van Liberal Arts wordt
grote aandacht besteed aan kolonialisme, de slavernij en de
culturele geschiedenis van Afro-Amerikanen. Gloria Wekker,
gepromoveerd in Los Angeles, sprak in De Groene Amsterdammer over de ‘verademing om in Amerika te wonen’: ‘Er
kon over ras gesproken worden.’
Tegelijkertijd zijn veel Nederlanders huiverig
om zich Amerika als voorland voor te stellen. Sebastien Valkenberg schreef onlangs in
de Volkskrant in een kritisch stuk over diversiteitsbeleid dat de Amerikaanse historie leerzaam was voor ‘de identiteitspolitiek die hier
nu ook wortelschiet’. Hij meende dat we vooral
kunnen leren van de vele fouten die al werden
gemaakt in de Amerikaanse proeftuin. Er woedt
in Amerika immers al enkele jaren een heftige
discussie over de benauwende ontwikkelingen
binnen het academische klimaat. De vrijheid om
mee te denken over inclusiviteit heeft er geleid tot
een hyperliberale generatie studenten, die voortdurend bloed ruikt en altijd klaarstaat om anderen
terecht te wijzen als zij woorden gebruiken die door
sommigen wellicht als offensief worden ervaren.

Those white people
Reden genoeg om een kijkje te nemen in de Amerikaanse keuken, samen met UvA-student Emma van
Toorn, die vorig jaar voor American Studies aan de
Amerikaanse westkust verbleef, en Mical Joseph (23),
momenteel student Africana Studies aan San Francisco
State. De sfeer op de campus maakt grote indruk op Joseph,
die een Afro-Amerikaanse vader heeft maar opgroeide
in Nederland. ‘Het is een beleving om in de klas te zitten.
Soms is het net alsof de docent aan het preken is. Vorige week
ging het over cultural appropriation en had de docent kritiek op

those white people, die wel
dreadlocks nemen en met zwarte
mensen naar bed gaan, maar niks willen weten van
Black Lives Matter. Mensen reageerden met “preach sister” en
“amen”. Ik wist niet meteen wat ik ervan moest denken, maar
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uiteindelijk was ik het wel met de docent eens. Het is toch
vreemd als ik selectief dingen uit een cultuur pik maar me er
niet verder in verdiep, me erin inleef of de problemen van die
cultuur erken.’
Misschien drijft identiteitspolitiek de Amerikanen soms
meer uit elkaar dan dat ze
voor begrip zorgt, beaamt
Joseph. ‘Maar ik snap dat
het moeilijk is, met al dat
politiegeweld hier. Toch
moest ik wel wennen aan de
hokjes white people en black
people. Die grenzen zijn hier
sterker dan in Nederland.
Hier in Amerika voel ik mij bij witte mensen vaak zwart en
bij zwarte mensen wit. Ik ben wel donker, want mijn vader
is een Afro-Amerikaan, maar ik ben helemaal niet in deze
cultuur opgegroeid.

Hoe beklemmend de gevoelige sfeer kan zijn, maakte
Emma van Toorn aan den lijve mee. ‘Onder mijn Nederlandse
vrienden sta ik bekend als heel erg links, maar in San Francisco was ik niet links genoeg. In het eerste semester volgde
ik een vak Race and Ethnicity until 1892. We hadden een
heel diverse klas met vooral
veel Latijns-Amerikaanse
mensen, Aziaten en ik denk
vijf Afro-Amerikanen. Maar
voor we begonnen met de
les moesten we eerst twintig
minuten luisteren naar een
verhaal van de docent: “Dit
is een safe place, we gaan
elkaar respecteren.” De eerste keer dacht ik: oké, goed dat je
dit zegt. Maar het gebeurde voor elke les!’
‘Op een gegeven moment – dat was natuurlijk onvermijdelijk – kregen we een tekst over de term nigger en de geschiedenis ervan. We spraken in een heel academische setting over de
oorsprong en het gebruik van dit woord, hoewel niemand het
in de mond nam. Ik had me goed voorbereid, zei wat ik erover
dacht en twee andere mensen reageerden daarop. Een blank
meisje zei vervolgens het opvallend te vinden dat vooral witte
mensen een mening hadden, terwijl de zwarte
studenten nog niets hadden
gezegd.

‘Soms is het net alsof de
docent aan het preken is’

Trigger warnings
Veel docenten worstelen met de felle identiteitspolitiek van
hun studenten. Een Amerikaanse leraar sprak onder het
pseudoniem Edward Schlosser zijn zorgen uit in een artikel in
VOX met als kop ‘I’m a liberal professor, and my liberal students
terrify me’. Een bekend mikpunt van kritiek zijn de trigger
warnings die door studenten geëist worden; waarschuwingen
voor traumatiserend of aanstootgevend materiaal – onontkoombaar bij complexe onderwerpen als verkrachtingsstrafrecht of de geschiedenis van de slavernij. De universiteit van
North Carolina publiceerde vorig jaar bovendien een lange
lijst met potentieel aanstootgevende micro-aggressions.. Dat
de vraag ‘waar kom je echt vandaan’ voor de derde keer op
een dag ronduit onbeleefd is, valt goed te begrijpen, maar
ook een zin als ‘America is the land of opportunity’ is sinds
vorig jaar taboe. Dat is het land immers niet altijd voor
iedereen geweest. In Seattle werd een decaan geschorst
omdat ze een boek van Dick Gregory aanraadde, een
Afro-Amerikaanse activist die in 1964 een autobiografie
schreef met de ironisch-provocerende titel Nigger. In
plaats van de inhoud werden de gevoelens van studenten die door de boektitel waren gekwetst onderwerp
van gesprek. Decaan Jodi Kelly werd op non-actief
gesteld en besloot door de ophef uiteindelijk maar
met pensioen te gaan.
Het helpt niet om het lezen van de canon als
gevaarlijk te bestempelen, stelt George Blaustein,
Amerikaan en docent American Studies aan de
UvA. ‘We lezen de canon niet omdat die gevaarlijk is, we lezen hem omdat we wetenschappers
zijn. Of de term safe spaces wel behulpzaam is,
daarover worden momenteel nuttige en minder
nuttige kritieken geschreven.’
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Ze lette meteen op de identiteitsgroep van de spreker. Terwijl
er nog maar drie mensen uit de klas aan het woord waren
geweest; percentueel toch niet zo gek dat daar nog geen zwarte
student bij was? Toch werd de discussie gekaapt door de
vraag of die vijf zwarte mensen zich misschien ongemakkelijk
voelden. En die vraag kwam
niet eens vanuit de zwarte
studenten, maar van een
blank Amerikaans meisje
dat daarmee dacht voor meer
begrip te zorgen, terwijl ze
het ongemak alleen maar
vergrootte. Zelfs de docent
zei: “Ja maar Emma, jij komt
uit Nederland. Misschien snap jij niet hoeveel minderheden
wij hier hebben.” Ik stond versteld. Ik zat met al die minderheden in die klas en woonde al een paar maanden in San
Francisco. Bovendien, alsof wij in Amsterdam geen minderheden hebben.’
Het vervolgvak in het tweede semester besloot Van Toorn
bewust niet te kiezen. ‘Ik ben daar die blanke chick uit Nederland die diversiteit niet snapt en kom steeds gefrustreerd het
lokaal uit. Wat nou, safe space?’

felheid van identiteitspolitiek vergelijkt met die van zwarte
studenten die verhalen over hun voorouders moeten lezen.
Het gesprek komt alleen vooruit als witte mensen het niet
uit ongemak wegwuiven. Anderzijds, er ontstaat evenmin
een wenselijke situatie als zij hun mening inslikken uit
angst te worden beoordeeld
op hun culturele en etnische achtergrond.
Joseph: ‘Het valt me op
dat de witte mensen in de collegezaal niet zo veel zeggen,
misschien omdat de meerderheid zwart is. Als mensen er
niet tegenin durven te gaan
door de sfeer in de klas is dat misschien wel kwalijk. Maar goed,
dat ligt ook aan mijn studie. Bij Africana Studies kun je zo’n
sfeer misschien eerder verwachten dan bij Bedrijfseconomie.’
Een Amerikaans voorbeeld voor academici bestaat kortom
nog niet. De meningen over de universiteit als veilige plek en
over een geschikt curriculum liggen er ver uiteen, misschien
nog wel verder dan in Nederland. Toch moeten we hulpmiddelen als de verguisde triggerwaarschuwing misschien niet
zonder meer afdoen als Amerikaanse aanstellerij.
Blaustein: ‘Het is natuurlijk wel essentieel dat we pijnlijke
onderwerpen kunnen bespreken, dat is een onontkoombaar onderdeel van academisch onderzoek. Binnen die context is het
gebruik van trigger warnings geen bedreiging voor de academische vrijheid, maar een beleefde en gevoelige manier om met
pijnlijke onderwerpen om te gaan.’ Het is belangrijk om niet
alle problemen rond veiligheid, etniciteit en inclusie op een te
hoop gooien door termen als ‘academisch klimaat’, besluit de
docent. ‘De vraag of je moet waarschuwen voor een onplezierige les over de slavernij is een heel andere discussie dan die over
het vrouwenquotum onder professoren.’ ↙

‘Ik ben daar die blanke chick
uit Nederland die diversiteit
niet snapt’

Ongemak
Wit ongemak omtrent racisme en het koloniale verleden,
zoals in een gesprek over trans-Atlantische slavenhandel
in een klas met zwarte en witte studenten, wordt in het
academische veld aangeduid als white fragility. Dit begrip
moet witte mensen een spiegel voorhouden die niet kunnen
omgaan met de stress die anderen door racisme ervaren.
Want voor wie is het nou het moeilijkst om over racisme,
onderdrukking en slavernij te praten? Zeker niet voor witte
Europeanen, als je de beklemming die zij ervaren door de

ADVERTENTIES

Albert Heijn Watergraafsmeer
zoekt gemotiveerde medewerkers
Op diverse afdelingen zoeken wij collega’s
variërend van 6 tot 20 uur per week.

Heb je interesse?
Ga naar http://werk.ah.nl
of stuur een mail met CV naar
ah.sollicitatie@gmail.com
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tekst Esma Linnemann

Wetenschap

illustratie Marc Kolle

MEER VARIATIE
IN DE POEL
Een van de aanbevelingen van de commissie Diversiteit lijkt al vast te staan:
de UvA presteert beter bij een meer diverse populatie. Wat weten we eigenlijk
over de invloed van gevarieerd samengestelde teams op wetenschappelijke
excellentie?
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V

alt er wat te winnen bij diversiteit? In zeker één vakgebied bestaat daar volledige consensus over: de evolutiebiologie. Hoe meer variatie in de genenpoel, des te
groter de overlevingskans van de soort, weten biologen. Een
gebrek aan variatie kan zelfs vervelend uitpakken; dit wordt
wel inteeltdepressie genoemd. Neem het Habsburgse huis,
eeuwen geleden de machtigste dynastie van Europa. Deze
kleine club mensen plantte zich vooral onderling voort, met
als gevolg een aantal nare afwijkingen, waarvan de bekendste de ‘Habsburgse kin’, een
centenbak en verdikte tong.
Variatie is goed voor de
soort. Maar is onderzoek naar
deze genetische mutaties ook
gebaat bij variatie binnen de
wetenschappelijke teams die
ze bestuderen? Wint exact en sociaal onderzoek aan kwaliteit
als het wordt verricht door mensen die onderling verschillen
in culturele achtergrond, gender en seksuele identiteit?
De commissie Diversiteit onder leiding van professor
Gloria Wekker neemt daarover een duidelijk standpunt in:
diversiteit is een noodzakelijke voorwaarde voor wetenschappelijke excellentie. Uit tussentijdse rapportages blijkt dat de
commissie veel voelt voor een diversiteitsquotum, als het de
UvA zelf niet lukt een gevarieerder groep medewerkers en
studenten aan te trekken.

stelde groepen de leden harder werken, zich beter voorbereiden en hun argumenten meer uitdiepen. ‘Dat komt omdat er
geen vanzelfsprekende consensus is,’ stelt Phillips, die tevens
concludeert dat een diverse groep informatie effectiever
deelt en verwerkt.
In 2006 zette Phillips met collega’s van Stanford en de
Universiteit van Illinois een experiment op waarbij studenten een moordmysterie moesten oplossen. De leden kregen
dezelfde informatie maar kregen daarnaast ook individuele
aanwijzingen, die ze met
elkaar moesten delen. Wat
bleek? De diverse groep
had het mysterie sneller
opgelost. Phillips: ‘Homogene groepen werken minder
effectief, omdat de leden
er onbewust van uitgaan dat iedereen dezelfde informatie
heeft en hetzelfde perspectief deelt.’

Er ontstaat meer onbegrip
als mensen niet op ons lijken

Reproduceerbaar
Wekkers visie op excellentie oogst kritiek. Criticasters vrezen
dat de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap juist
achteruitholt als we ons gaan bezighouden met de identiteit
en achtergrond van de wetenschappers. Onderzoek moet
reproduceerbaar zijn; dat is toch compleet onafhankelijk van
gender, seksuele voorkeur of culturele achtergrond van de
onderzoekers? Filosoof Sebastien Valkenberg betoogde in een
opiniestuk in de Volkskrant dat wetenschap niet gebaat is bij
diversiteitsbeleid: ‘Zou het (…) niet schelen als we onderzoekers, docenten en studenten weer heel ouderwets louter op
kwaliteit beoordelen?’
In de Verenigde Staten wordt de invloed van diversiteit al
lang onderzocht, onder anderen door Katherine W. Phillips,
professor in Leiderschap en Ethiek en tevens decaan aan de
Columbia Business School. Zij onderzocht intensief de invloed
van diversiteit op groepsdenken en publiceerde haar bevindingen in de bladen Science en Scientific American. Ja, zegt
Phillips, er zijn nadelen verbonden aan diversiteit: we voelen
ons in een heterogene groep soms minder gemakkelijk, er
ontstaat meer onbegrip en conflict als mensen niet op ons
lijken. Maar, lijkt de professor te willen zeggen in haar publicatie ‘How Diversity Makes Us Smarter’: get over yourself. De
nadelen wegen namelijk niet op tegen de vele voordelen.
Uit experimenten en studies blijkt dat in divers samenge-

Genderdiversiteit
Dit concludeerde ook econoom Sander Hoogendoorn, die
aan de UvA promoveerde op de invloed van diversiteit op
teamprestaties. ‘In ons experiment stelden we verschillende
groepen samen, die elk een bedrijfje moesten beginnen. Het
experiment was vrij serieus opgezet: ze moesten naar de Kamer van Koophandel, er waren aandeelhouders. Wij konden
succesvol aantonen dat diversiteit samenhangt met betere
prestaties en dat dit verband oorzakelijk is.’ Dat bleek vooral
het geval als de groepen waren samengesteld uit mannen en
vrouwen. ‘Teams met genderdiversiteit presteerden allemaal
beter. In teams met etnische diversiteit zat het wat ingewikkelder; pas als de meerderheid van de groep een van elkaar
afwijkende achtergrond had, functioneerde het team beter
dan een volledig wit team of een team met maar één of
twee cultureel diverse leden.’
Veel argumenten voor groepsdiversiteit binnen (en
buiten) de wetenschap komen samen in het invloedrijke
boek The Difference; How The Power Of Diversity Creates
Better Groups, Firms, Schools and Societies van Scott Page,
hoogleraar Economie, Complex Systems en Politicologie aan
de Universiteit van Michigan. In dit boek laat Page onderzoek na onderzoek zien hoe groepen kritischer denken en
handelen naarmate ze diverser zijn samengesteld. Groepsdenken wordt steeds belangrijker in de wetenschap, omdat
onderzoekers steeds vaker intensief samenwerken. Uit het
onderzoek van Page blijkt dat tegenwoordig 90 procent
van alle wetenschappelijke publicaties meer dan één auteur
heeft, soms zelfs wel tien.

Machocultuur
Een ander groot voordeel van diversiteit: verschillende ogen
zien meer. Precies dit ondervond hoogleraar Angela Maas in
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haar vakgebied cardiologie. ‘Cardiologie is een vrij technisch
specialisme met een stevige machocultuur. Niet veel vrouwen kiezen voor dit vak.’
In dit specialisme werd van oudsher weinig aandacht
besteed aan man-vrouwverschillen. ‘Artsen vonden bijvoorbeeld de invloed van hormonen simpelweg niet interessant. Wij hebben heel lang gedacht dat een hartinfarct bij
mannen en vrouwen hetzelfde verliep.’ Maas heeft moeten
vechten voor meer onderzoek naar vrouwenharten. Inmiddels is ze benoemd tot de
eerste hoogleraar Vrouwelijke
Cardiologie aan het Radboudumc. ‘Nu weten we dat
vrouwen in tegenstelling tot
wat wij dachten juist vaker
aan hartproblemen overlijden
dan mannen. Ze vertonen andere klachten: kortademigheid,
vermoeidheid. Die klachten zijn al die tijd over het hoofd
gezien, een enorme omissie.’
De geschiedenis van de wetenschap kent tal van dit soort
omissies, niet alleen op het gebied van geneeskunde. Zo werd
lange tijd verondersteld dat mannelijke apen altijd dominant
waren en seks initieerden. Pas toen vrouwelijke primatologen
veldonderzoek gingen doen, kwamen er belangrijke verschillen tussen apensoorten aan het licht en leerden we over de
matriarchale samenleving van de bonobo.

Meer diversiteit leidt tot een scherpere, minder eenzijdige
blik op onze geschiedenis, vinden aanhangers van bewegingen als Rhodes Must Fall, een oorspronkelijk Zuid-Afrikaanse
protestbeweging. Inmiddels zijn deze ideeën overgewaaid
naar de Verenigde Staten, Engeland en ook Nederland, waar
steeds meer stemmen opgaan om het wetenschappelijk
onderwijs te ‘dekoloniseren’.
In de Volkskrant stelt cultuurhistoricus Thomas von der
Dunk: ‘Voor de interpretatie van de resultaten van een onderzoek naar de zwaartekracht
is het niet van belang of de
onderzoeker blank, zwart,
vrouw of homo is. (…) Maar
bij de menswetenschappen
bestudeert de mens zichzelf.
Daarbij speelt altijd diens
eigen wereldbeeld met bijbehorende blinde vlekken een
essentiële rol.’ Von der Dunk pleit voor meer diversiteit op
zijn faculteit; alleen zo wordt de ‘soort-zoekt-soortneiging
doorbroken die tot bevestiging van het eigen wereldbeeld
leidt dat, bij gebrek aan tegenspraak, voor vanzelfsprekend
wordt versleten, terwijl het vaak op onuitgesproken, verre van
vanzelfsprekende aannames berust.’

Voordeel: verschillende
ogen zien meer

WEIRD
Niet alleen in de geneeskunde en in de biologie, ook in de
psychologie en de sociale wetenschappen weten we vaak te
weinig over de hele populatie. Volgens onderzoek van Joseph
Henrich, Steven J. Heine en Ara Norenzayan is veel onderzoek
nogal ‘WEIRD’, ofwel gedomineerd door white, educated, industrialized en democratic countries. Henrich en zijn collega’s
stellen in een publicatie in Nature dat veel (witte) onderzoekers voor hun experimenten en studies respondenten gebruiken uit hun eigen omgeving, doorgaans groepen jonge, witte
studenten. De resultaten zijn vaak niet te extrapoleren naar
andere bevolkingsgroepen.
WEIRD is ook een probleem voor de Nederlandse academische wereld, stelt UvA-hoogleraar Astrid Homan. ‘Veel onderzoek zegt niet zo veel over collectivistische culturen, zoals
die in Azië.’ Voor wetenschappelijke uitkomsten die significant zijn voor grotere populaties is volgens haar onderzoek
nodig dat verschillende genders, culturen en nationaliteiten
representeert.
Ook het curriculum is in de ogen van veel wetenschappers
WEIRD. In mei dit jaar publiceerden filosofie-professoren Jay
L. Garfield en Brian W. van Norden een gezamenlijk opiniestuk in The New York Times, waarin zij zich beklaagden dat
filosofiefaculteiten zich, op zeer onwetenschappelijke wijze,
alleen maar bezighouden met Europese, mannelijke filosofen.

Leiderschapsstijlen
Diversiteit lijkt dus beter wetenschappelijk onderwijs en
meer valide wetenschappelijk onderzoek op te leveren. Maar
hoogleraar Astrid Homan waarschuwt: om wetenschappelijk
te profiteren is er meer nodig dan het aannemen van medewerkers met een andere kleur, gender of culturele identiteit.
‘In mijn onderzoek benoem ik enkele factoren die bepalen of
diversiteit ook echt leidt tot betere prestaties. Zo hangt persoonlijkheid samen met die winst. Mensen die hoog scoren
op het zogeheten Big Five-persoonlijkheidskenmerk ‘openheid
voor nieuwe situaties’ zijn beter in staat te profiteren van
diversiteit in een groep.’
Ook leiderschapsstijlen spelen een rol. In een organisatie
met transformationeel leiderschap, waarbij gezamenlijke
doelen worden gesteld en het proces centraal staat, wordt
diversiteit doorgaans beter benut. Tot slot bepalen in een
groep ook de aanwezige onderhuidse, impliciete voorkeuren
of mensen met een andere achtergrond ook echt invloed
kunnen uitoefenen.
Homan: ‘Het komt hierop neer: als een groep wetenschappers de noodzaak om meer vrouwen of mensen van
een andere cultuur bij hun onderzoek te betrekken simpelweg
niet ziet, dan werkt opgelegde diversiteit zelfs averechts. Het
wordt dan een frustrerende exercitie voor de mensen die de
diversiteit moeten vergroten. Zij vallen ten prooi aan tokenism: het hokje vrouw of allochtoon is afgevinkt en zelf zijn ze
vervolgens niets meer dan een symbool, want de cultuur in
de organisatie blijft precies hetzelfde.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Witte man
I

k vind van mezelf uiteraard dat ik een positieve bijdrage lever aan de
diversiteit. In het publieke debat ben ik een groot verdediger van de
multiculturele samenleving.
Maar dat is lekker makkelijk beredeneerd vanuit mijn positie als witte man,
vermoedelijk. (Het feit alleen al dat ik heb over ‘zijn’ functioneren, suggereert
dat ‘de mens’ een hij is).
Sommige stellingen durf ik niet meer te verkondigen, uit angst dat het wittemannenretoriek is, uit angst voor de digitale bootpeddel in mijn nek: white
privilege. En soms zit daar heus wat in.
Ik zal nooit slachtoffer worden van etnisch profileren. Ik red me er vast
makkelijker uit als ik vergeten ben in te checken met mijn ov-kaart, als ik mijn
fietsslot probeer open te zagen als ik mijn sleuteltje kwijt ben, als ik ergens
aanbel om te vragen of er soms
een pakketje is bezorgd, als ik in
de rij sta bij de pinautomaat en
de bejaarde voor me het scherm
niet goed kan zien vanwege
de felle zon, zodat ik haar wil
helpen.
En dat vind ik verschrikkelijk.
Ik wil niet de geringste
indruk wekken dat ik bevooroordeeld ben. Iedereen op de Derkinderenstraat
in Nieuw-West groet ik vrolijk, ik stimuleer bij mijn kinderen het spelen bij
anderen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden, ik ben tegen zwarte
piet – maar ben ik dan de ‘witte man die het goed probeert te doen’?
Ik begreep dat Ieder1, het initiatief van acteur Nasrdin Dchar, eigenlijk een
vorm van misplaatst exotisme was. En funk mag je als witte man ook niet
spelen, en een boek over een Surinaamse vrouw zou ik niet kunnen schrijven,
want dat is allemaal cultural appropriation.
Dus dan maar terug naar mijn eigen witte, veilige zone? Ik moet er eigenlijk
niet aan denken. ↙

Ik zal nooit slachtoffer
worden van etnisch profileren
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UvA, kijk gerust
eens bij de buren
tekst Dirk Wolthekker
foto Caren Huygelen/VU

Hoe voeren andere universiteiten eigenlijk diversiteitsbeleid? In Leiden en Rotterdam zijn
ze er al verder mee dan aan de UvA. In Amsterdam trouwens ook, bij de buren van de VU.
Daar heerst de gedachte: ‘De discussie tussen kwaliteit en diversiteit is een fuik waarin je
niet terecht moet komen.’
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I

n het vroege voorjaar van 2012 was
de UvA-HvA op zoek naar een nieuwe collegevoorzitter. Het zou Louise
Gunning worden, maar hoe haar
benoeming precies tot stand kwam,
bleef in nevelen gehuld. Ze werd
direct bij haar benoeming getypeerd
als ‘de juiste vrouw op de juiste plek’,
maar waarom dat eigenlijk zo was?
Niemand die het precies wist. Het
was gewoon zo.
Ook al was er voor het eerst een
vrouw benoemd als collegevoorzitter,
rond haar benoeming hing al snel de
geur van schimmige achterkamertjes
en een old boys-netwerk, waarvan
Gunning deel zou uitmaken: klinkende naam, talrijke connecties en prestigieuze commissariaten bij de vleet.
Precies dat verwijt werd haar drie
jaar later ook gemaakt in de aanloop
naar haar gedwongen
aftreden.
De procedure – die
na alle protesten van
vorig jaar sowieso is
gewijzigd – was vermoedelijk heel anders
gelopen als de UvA een
zogeheten diversiteitsoffice had gehad die
beleidslijnen had kunnen uitzetten
voor de benoeming van bestuurders. Natuurlijk, er was een vrouw
benoemd, maar dat was eerder
toeval dan wijsheid. Een beleid lag
er in elk geval niet aan ten grondslag, waardoor toch de verdenking
bleef hangen dat de benoeming
bekokstoofd was. Was er voldoende
gezocht naar vergelijkbare kandidaten met bijvoorbeeld een andere
etnische achtergrond? Niemand die
het zeker wist.

samenwerkt, hebben er veel mee
maken, zegt hij. Van collega’s bij de
University of California Los Angeles
(UCLA) heeft hij tips gekregen. ‘Bij
een benoeming waar het vermoeden
van een old boys-netwerk leeft, kan
een diversiteitsoffice achteraf de
sollicitatiecommissie ondervragen.
Zo’n bureau kan aan de hand van
het opgestelde profiel een onderzoek
doen naar kandidaten in binnen- en
buitenland met hetzelfde profiel en
de sollicitatiecommissie de vraag
voorleggen of ze die kandidaten ook
in overweging heeft genomen en zo
nee, waarom niet. Heeft de commissie voldoende haar best gedaan om
bestuurlijke diversiteit te bevorderen?’ Het zijn opmerkingen en vragen
achteraf die zonder sancties blijven,
maar waarmee je diversiteit bij (be-

te maken met eerstegeneratiegastarbeiders zonder veel vooropleiding.
Intussen zijn we drie generaties verder. Dan kun je niet volhouden dat
er onder etnische minderheden geen
kwaliteit is.’
De generieke oriëntatie op kwaliteit staat nu ter discussie en dat is
maar goed ook, meent Mary Tupan,
directeur van het landelijk Expertisecentrum hoger onderwijs (Echo), een
kenniscentrum voor diversiteit. ‘In
een diverse stad als Amsterdam kom
je niet meer weg met het uitsluitend
voeren van een generiek beleid.’ Het
is nodig specifiek beleid te ontwikkelen, zegt ze, gericht op mensen die
zijn ondervertegenwoordigd op de
universiteit, om zo een kwaliteitsslag – toch kwaliteit dus! – te maken
en hun dezelfde kansen te geven.
Tupan: ‘Kijk naar Amerika
of Canada; daar gebeurt
dit al jaren. Of dichter
bij huis: Engeland, waar
getalenteerde studenten
en academici van topuniversiteiten zich hebben geformeerd in The
Brilliant Club. Zij trekken
achterstandswijken in om
voorlichting of colleges te geven aan
getalenteerde leerlingen op middelbare scholen en hen te stimuleren
een opleiding te volgen aan een van
de Britse topuniversiteiten.’

De UvA vond zichzelf
al divers genoeg

Profiel
‘Old boys-netwerken bestaan gewoon, je moet ermee dealen,’ zegt
Wim Haan, coördinator diversiteit
aan de Vrije Universiteit (VU). Ook
Amerikaanse universiteiten waarmee de VU in haar diversiteitsbeleid

stuurlijke) benoemingen wel op de
agenda zet.
De UvA voert tot nu toe geen
diversiteitsbeleid, noch voor studenten, noch voor wetenschappers,
noch voor bestuurders. Als argument
daarvoor voerde de UvA altijd aan
dat ze van zichzelf al divers genoeg
was, en dat kwaliteit met een hoofdletter K het enige denkbare en juiste
criterium was voor een UvA-carrière. Die carrière was voor iedereen
beschikbaar, zolang hij of zij maar
over kwaliteit – of liever nog: talent –
beschikte.
‘De discussie tussen kwaliteit en
diversiteit is een fuik waarin je niet
terecht moet komen,’ zegt Haan. ‘In
de jaren zestig had je met dat argument waarschijnlijk een harde case
gehad. Toen hadden we in Nederland

Businesscase
De Universiteit Leiden, de Erasmus
Universiteit Rotterdam en de VU
lopen in Nederland voorop. De VU
bijvoorbeeld heeft een diversiteitsbeleid sinds 2006, vertelt Haan. ‘Voor
die tijd voerden we een beleid van
gelijke monniken, gelijke kappen. Met
de instroom van een steeds gevarieerder groep studenten realiseerden
we ons dat niet alle monniken gelijke
kappen hébben.’
Hoewel het bij diversiteit gaat om
verschillen in sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, fysieke mogelijkheden
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en etnische of culturele achtergrond
legt de ene universiteit een ander
accent dan de andere, afhankelijk
van de omgeving. Haan: ‘Het beleid
moet context-gerelateerd zijn. Dat
er in Amsterdam dus veel aandacht
uitgaat naar etnische diversiteit is
begrijpelijk.’ Die aandacht moet volgens hem overigens uitgaan naar ‘de
hele keten’. ‘In aansluitingsprogramma’s kunnen leerlingen uit basis- en
voortgezet onderwijs extra bagage
meekrijgen. Zeker voor leerlingen
die als eerste in hun familie aan de
universiteit gaan studeren, is dat een
duidelijke meerwaarde.’
Haan: ‘Het klinkt wat zakelijk, maar je moet met elkaar de
“businesscase” duidelijk voor ogen
hebben. Wat levert het op? Als het
niet lukt om die waarde te verhelderen voor alle faculteiten, afdelingen,
medewerkers en studenten, dan heb
je een probleem. Het college van
bestuur is vaandeldrager met een
consistente diversiteitsmissie, een
ambitie die onafhankelijk is van wie
er in het college zit. Een golfbeweging – dan weer wel, dan weer niet –
is dodelijk voor een diversiteitsbeleid,
het is een thema van de lange adem.
Je moet je niet afvragen: waar staan
we over een jaar, maar: waar staan
we over vijf tot tien jaar?’

DNA
Ook aan de Erasmus Universiteit
geldt als uitgangspunt dat diversiteit
door de hele gemeenschap moet
worden gedragen. ‘Diversiteit hoort
in het DNA van de universiteit te
zitten,’ zegt chief diversity officer
Hanneke Takkenberg. ‘Dat bereik je
niet met een lijstje voornemens die
je kunt afvinken.’ Het gaat volgens
haar vooral om ‘bewustwording van
de impliciete bias’, waarvan eigenlijk iedereen last heeft. ‘Zelf heb ik
bijvoorbeeld in aanbevelingsbrieven
onbewust vrouwen wel eens meer
geprezen om hun sociale dan om
hun wetenschappelijke kwaliteiten,

terwijl ik dat bij mannen andersom
deed. Een aanbevelingsbrief voor
een man leidt dan onbedoeld tot
een 1-0-voorsprong ten opzichte van
een vrouw. We zijn allemaal bevooroordeeld, maar het is goed ons
daarvan bewust te zijn en mensen te
activeren iets met hun vooroordelen
te doen.’
Diversiteitsbeleid is trouwens niet
zo nieuw als soms wordt gedacht.
In de jaren tachtig werd een vergelijkbaar beleid gevoerd, toen vooral
onder de naam doelgroepenbeleid,
waarbij specifieke groepen werden
gedefinieerd vanwege een zekere
deficiëntie. Die werden vervolgens op
een tamelijk paternalistische manier

bij de hand genomen om vooruit te
komen. ‘Voor een succesvol diversiteitsbeleid moet je die visie van toen
omdraaien,’ zegt Isabel Hoving, diversity officer aan de Universiteit Leiden. ‘In die jaren werd het probleem
vaak bij specifieke doelgroepen
gelegd – vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten – die in een
organisatie waren ondervertegenwoordigd. Maar het is omgekeerd:
het probleem ligt bij jou als organisatie. Dat werkt uiteindelijk veel beter.
De homogeniteit van universiteiten
is vaak historisch gegroeid, maar
we hebben allemaal last van wat
hoogleraar Philomena Essed een
“kloningsmechanisme” noemt: we

CONCRETE TIPS VOOR DE UVA
Bewustwording lijkt bij diversiteit het toverwoord, maar tegelijkertijd is het ook de reden waarom verandering zo lang op zich laat
wachten: het gaat namelijk om een mentaliteitsverandering. Dat
gaat sneller als je beleid concreet maakt. Tips en overwegingen van
verschillende diversity officers waarmee de UvA haar voordeel kan
doen:
• Expliciteer per faculteit wat je businesscase is voor onderzoek,
onderwijs en personeel.
• Wees realistisch. Dat betekent dat je niet per se veel energie
moet steken in de mentaliteitsverandering van jonge mensen. Die
denken namelijk al divers. Veel ouderen denken juist niet divers en
zullen dat ook niet zo snel doen. Richt je op de grote middengroep,
daar zit de winst.
• Stimuleer studieverenigingen niet alleen te bonden, maar ook te
bridgen.
• Zet bijzondere leerstoelen op ter stimulering van diversiteit.
• Bied diversiteitscursussen aan.
• Kijk of het mogelijk is meer onderwijs te verzorgen in kleine groepen. Veel eerstegeneratiestudenten voelen zich daar beter thuis.
• Organiseer diversiteitsweken.
• Vraag je af wat je nu eigenlijk doceert. Past je curriculum wel bij
een diverse studentenpopulatie?
• Richt op centraal niveau een diversity office in en op facultair niveau
eventueel een associate dean for diversity.
• Vermijd dwang.
• Pas op voor shaming & blaming: vertel mensen niet wat ze fout doen
op diversiteitsgebied, laat staan ze te straffen. De weerstand
wordt daar alleen maar groter door.
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Een publiciteitsfoto van de Vrije Universiteit

omgeven ons met het soort mensen
dat we al kennen. Maar de wereld is
veranderd en daar moeten we ons
bewust van zijn.’

Stokpaardje
Het is opvallend dat de diversiteitsprofessionals eigenlijk allemaal
beducht zijn voor een al te politieke
benadering van het thema: diversiteit als rechtvaardigheidsbeginsel lijkt
lager gewaardeerd te
worden dan diversiteit
als pragmatisch middel
om talent te scouten
en het niet verloren te
laten gaan. Takkenberg: ‘Talent gaat verloren als je geen
aandacht schenkt aan diversiteit.’
Haan: ‘Diversiteit is een asset en als
je het als zodanig benadert, is het
niet een probleem, maar een kans.’
Hoving: ‘Diversiteit draait niet om
een politiek-ideologisch conflict dat
moet worden uitgevochten, maar

om welbegrepen eigenbelang voor
iedereen. Het wordt gemakkelijk gezien als een links stokpaardje, maar
dat is het niet. Shell of IBM voeren
ook een diversiteitsbeleid. Diversiteit
is ook geen rocket science. Als er
studenten of medewerkers zijn die
graag een genderneutrale wc willen
hebben, creëer dan een genderneutrale wc en doe daar niet moeilijk

Hoving: ‘Quota zijn bij ons in Leiden
he-le-maal niet in beeld. Daar zijn
wij mijlenver vandaan. Het gaat
om bewustwording, het creëren
van draagvlak en het doorvoeren
van concrete maatregelen.’ Tupan:
‘Quota hebben een negatieve connotatie, maar ze kunnen soms goed
werken als overgangsinstrument
of als streefdoelen.’ Takkenberg:
‘Quota zie ik eigenlijk
als uiterste drukmiddel,
dat bovendien gemakkelijk tot weerstand kan
leiden.’
Haan: ‘Met quota
moet je oppassen. De
effectiviteit daarvan is
heel sterk afhankelijk van de context.
Die is in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten en Zuid-Afrika, waar wel met
quota’s wordt gewerkt, heel anders.
De vraag is ook of je mensen op die
manier van een diversiteitsbeleid
overtuigt. Quota kunnen leiden tot
heilloze tegenstellingen.’ ↙

‘Niet alle monniken
hébben gelijke kappen’
over. Thuis heb je toch ook een wc die
voor iedereen is?’
Een van de voorstellen waarmee
de commissie Diversiteit deze week
naar buiten komt, zal vermoedelijk
het opleggen van quota zijn. De vier
diversiteitsprofessionals beschouwen quota als laatste redmiddel.

ADVERTENTIE

Robbert
Dijkgraaf
Robbert Dijkgraaf
Essayprijs
Essayprijs
Do

Student, oud-student of medewerker
van één van de instellingen voor hoger
Student, oud-student
medewerker
van van
tudent, oud-student
ofofmedewerker
onderwijs
in Nederland
of België?
één
van de instellingen
voor hoger
onderwijs
én van deDoe
instellingen
voor
hoger
onderwijs
dan mee aan
de Robbert
Dijkgraaf
in Nederland of België? Doe dan mee aan de
Amsterdam?
Doe2016.
dan mee aan de
Essayprijs

Doe
e mem
e!ee!

Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2016.

obbert Dijkgraaf Essayprijs.

u

u

Studenten, medewerkers en alumni
van elke instelling voor hoger
Het Parool,
Folia Magazine
en New
onderwijs
in Nederland
en België
Scientistkunnen
reiken voor
de tweede
nog twee
weken hun essay
keer de Robbert
insturenDijkgraaf
voor een Essayprijs
kans op de
uit. Hiervoor
roepen
ze AmsterRobbert
Dijkgraaf
Essayprijs. De
damse wetenschappers,
studenten
prijs - een kunstwerk én publicatie
en alumniinop
een
essayNew
te schrijven
Het
Parool,
Scientist en
met als thema:
Scepsis.
Folia wordt
voor de vijfde keer
uitgereikt. Dit jaar is het thema
voor essay
de inzendingen:
Het winnende
verschijnt inDe vonk
van
de wetenschap.
zowel Folia
Magazine
als Het Essays, 600 tot
700 woorden,
tot uiterlijk
Parool. Tevens
ontvangtkunnen
de schrijver
24 oktober
gemaild naar
een foto van
beeldendworden
kunstenaar
c.r.deboer@uva.nl
Elmer Driessen.
Essays, 800
tot 900 woorden, moeten vóór
1 november worden gemaild naar:
stephanie@folia.nl.

stratie mokerontwerp

ILLUSTRATIE MOKERONTWERP

12 OKTOBER 2016

HADJAR
BENMILOUD
Blinde vlekken
W

anneer het aankomt op blinde vlekken in diversiteitsdiscussies komen er regelmatig oudere witte mannen om de hoek kijken die ‘het’ allemaal wel even
komen uitleggen. De Wereld Draait Door bracht die neiging ooit per ongeluk mooi in
beeld door een tafel vol mannen te laten praten over de ondervertegenwoordiging
van vrouwen. Nu is het een feit dat beslissers en normgevers nog steeds vooral oude
witte mannen zijn. Daarom is het juist belangrijk om ook naar vervelende witte
oude mannen te luisteren, wanneer die weer eens volop aan het #mansplainen zijn.
Hoe kunnen we er anders achter komen wat hun blinde vlekken zijn?
In dat kader lijkt het me belangrijk goed te luisteren naar wat Mark Rutte, onze
brave premier die overal het goede voorbeeld geeft, over diversiteit heeft te zeggen.
Met zijn nieuwe verkiezingscampagne lijkt hij niets anders te willen dan stemmers
van alle partijen tevreden te houden, behalve de partij die toch
iedereen buitensluit. Hij gebruikt
veel woorden en toch ook weinig,
het is belangrijk om tussen de
regels door te lezen.
De verkiezingscampagne werd
afgetrapt toen hij te gast was in
Zomergasten: ‘Pleur op!’
In zijn verkiezings-A4’tjes leek hij zo inclusief te willen zijn qua stemmers dat
het wel leek of Geert Wilders sommige passages had geschreven en het me niet
zou verbazen als een rechter hier nog eens een uitspraak over gaat doen omdat er
letterlijk onderscheid wordt gemaakt tussen de rechten op volwaardige participatie
in onze invechtersmaatschappij van verschillende Nederlanders. ‘Als je niet mee wilt
doen, moet je een ander plekje zoeken.’
In een interview met het AD, waarin hij zijn twee A4’tjes ook presenteerde, licht
hij het verder doe: ‘Mijn boodschap voor derde generatie Marokkanen en Turken is:
maak de overweging of je hier wilt blijven.’
Diversiteit waarbij iedereen ongelijk is en sommigen nog ongelijker dan de anderen, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling.
Het zou fijn zijn als iemand diversiteit wil humanplainen aan Mark Rutte; bijvoorbeeld een slimme student die deze diversiteitsspecial gelezen heeft, of een van de
bestuursleden van de UvA die van de rechter straks verplicht diversiteitscursussen
moeten volgen na herhaaldelijk bewijs van structureel seksisme op die universiteit.
Volgens Mark zijn we een land van koppige doorzetters, dus dat moet lukken. En
laat je niet wegsturen, hè! ↙

Beslissers zijn vooral
oude witte mannen
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