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 Voorwoord
Prof. dr. Alex Brenninkmeijer1

Het onderwerp van deze bundel, diversiteit en discriminatie – processen 
van in- en uitsluiting, staat in het middelpunt van de maatschappelijke 
belangstelling. De verschillende bijdragen aan deze multidisciplinaire 
bundel dragen veel materiaal en inzichten aan voor ref lectie. En dat is 
waarschijnlijk de belangrijkste activiteit om verantwoord een weg te vinden 
in het complexe en beladen veld van diversiteit en discriminatie.

Weten we genoeg over onterechte discriminatie en wat ertegen te doen? 
Hoe ligt de maatschappelijke stemming rond het onderwerp en hoe gaan 
professionals in onze samenleving om met diversiteit en discriminatie? Zijn 
we voldoende alert om onterechte discriminatie tegen te gaan en durven 
we daarbij helder stelling te nemen en de consequenties van die keuze te 
aanvaarden? Zijn we voldoende bereid om te twijfelen aan de zuiverheid 
van onze intenties en van dat wat er in onze samenleving gebeurt? Voor al 
deze vragen bieden de bijdragen in deze bundel onmisbaar materiaal voor 
verdere reflectie.

De redactie van deze bundel stelt in het slothoofdstuk dat de ontmoeting 
van verschillende disciplines in de onderzoeksgroep diversiteit en discri-
minatie soms ‘hard’ in de zin van moeilijk was. Daarmee bewijst het werk 
van de onderzoeksgroep dat het onderwerp diversiteit en discriminatie ook 
relevant is voor onderzoekers zelf en van hun ‘diverse’ onderzoeksresultaten. 
Diversiteit aan disciplines levert niet vanzelf iets zinvols op en wetenschap-
pelijke disciplines hebben de neiging om – als ‘discipline’ – elkaar uit te 
sluiten of als minder relevant voor een onderwerp te beschouwen. In die zin 
is het verheugend dat de leden van de onderzoeksgroep ook in de toekomst 
elkaar zullen opzoeken en dat het onderwerp niet alleen multidisciplinair 
maar ook interdisciplinair verder ontwikkeld wordt. De inleiding en het 
slotwoord geven daar al waardevolle aanzetten toe.

Terwijl ik deze bundel zomer 2014 las, stond de actualiteit bol van 
hard nieuws rond het thema diversiteit en discriminatie. In de vs blijft 
de onrust aanhouden in Ferguson bij St Louis na het doodschieten door 
de politie van een ongewapende zwarte jongeman genaamd Brown en 
verdere escalatie dreigt. Na eerdere onrust in Den Haag rond demonstraties 

1 Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer is lid van de Europese Rekenkamer en faculteitshoogleraar 
Institutionele aspecten van de rechtsstaat, rebo, uu.
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en tegendemonstraties in de Schilderswijk zijn voor 20 september zeven 
demonstraties tegelijk in woonwijken aangekondigd. Demonstratie als 
escalatie. In het Midden-Oosten woekert de strijd in Syrië voort en escaleert 
de strijd tussen Hamas en Israël, maar dit barre nieuws wordt overschaduwd 
door de steeds heviger en wrede strijd van de ‘Islamitische Staat’ IS met 
volledige intolerantie tegen andersgelovigen.

Voor Nederland valt op dat intolerantie en het proces van in- en uitslui-
ting gedurende de afgelopen jaren intensiveert. Sinds 9/11 en ‘The war on 
terrorism’ met als uitgangspunt ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’, is er een 
gure wind in de samenleving opgekomen die begeleid wordt door een steeds 
intensievere aandacht in de media en in de politiek voor de gevolgen van 
diversiteit. De negatieve gevolgen wel te verstaan.

VVD-partijleider Rutte zei in 2011 dat hij Nederland wil teruggeven aan 
de Nederlanders en legitimeert op die wijze uitsluiting. Want de legitieme 
vraag is, wie dan de niet-Nederlanders zijn die kennelijk Nederland afpak-
ken van de rechthebbenden. Naar mijn waardering gevaarlijke woorden 
en gevaarlijke beelden. De demonstraties in Den Haag zomer 2014 hebben 
inmiddels de strekking van het op nationalistische wijze terugveroveren 
van de Schilderswijk door de blanke ‘rechthebbenden’: Pro Patria. En wat 
te denken van de participatieverklaring die nieuwkomers ter tekening 
voorgelegd krijgen, waarin zij tekenen voor het ‘omarmen’ van de Neder-
landse waarden? Welke waarden zijn dat en vooral: welke waarden willen 
wij hiermee uitsluiten? Is het niet genoeg dat ons strafrecht de grenzen 
stelt? Hebben wij nog andere door de overheid opgelegde grenzen nodig? 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) heeft in 2003 
in het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag gesteld dat de 
overheid gaat over (rechts)normen, maar waarden aan de samenleving zelf 
moet overlaten.

Rechtssocioloog Kees Schuyt heeft betoogd dat diversiteit essentieel 
is voor een gezonde samenleving. Een teveel aan eenheid is gevaarlijk. 
Totalitaire regimes proberen diversiteit juist te onderdrukken – zoals IS 
nu in alle heftigheid doet – maar democratieën omarmen juist diversiteit. 
De geschiedenis van ons land laat zien dat wij vanwege de toestroom van 
‘vreemdelingen’ een rijke gemengde cultuur kennen of in ieder geval hebben 
gekend. Leden van een samenleving moeten volgens Schuyt niet alleen op 
zoek naar binding, maar juist ook naar tegenbinding. Maar het lijkt erop dat 
de ruimte voor tegenbinding – voor de diversiteit – in deze tijd steeds kleiner 
wordt. Nederland kleurt oranje, leeuwen vertonen zich op vlaggen. Maar 
tegelijk komen zwarte vlaggen in beeld met Arabische teksten. Escalatie 
zonder dat duidelijk is waarom escalatie nodig is, of gerechtvaardigd.
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Deze escalatie rond diversiteit in de afgelopen jaren vormt wat mij betreft 
de rode draad in deze bundel. Een maatschappelijk gezond proces van in- en 
uitsluiting is niet gebaat bij escalatie. Escalatie in de media, escalatie in het 
politieke debat en uiteindelijk escalatie op straat. Een gezond proces van 
in- en uitsluiting is een proces van vallen en opstaan, een proces van wegen 
zoeken en oplossingen vinden. Niet een proces van tegenover elkaar gaan 
staan, niet een proces van zonder meer uitsluiten.

Maar het discours in media en politiek levert steeds minder een bijdrage 
aan het voorkomen of bestrijden van discriminatie op basis van etniciteit. 
Hans Siebers, Paul Mutsaers en Arie de Ruijter laten in hun bijdrage zien dat 
het dominante discours in de Nederlandse politiek en media over migranten 
en migratie juist aanzet tot uitsluiting en discriminatie van migranten 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Media en politiek werken zowel 
het ontstaan van etniciteit zelf als discriminatie op basis van etniciteit 
in de hand. Juist daarin zit de escalatie, en tegenbinding lijkt zo buiten 
het politieke en mediadiscours geplaatst te worden. Zo versterkt zich het 
denken in wij-zijtegenstellingen.

Als criminaliteitsbestrijding – in deze tijden van opmerkelijk lage 
criminaliteit – toch hoge politieke prioriteit krijgt en daarmee veel media 
aandacht genereert, wordt druk gezet op professionals als de politie. Van 
repressieve reacties op criminaliteit verschuift hun aandacht meer en meer 
naar preventie en het scheppen van de illusie dat er niets mis kan gaan. 
Daarbij wordt over het hoofd gezien welke ‘chilling’ effecten het preventief 
politieoptreden heeft op diversiteit in onze samenleving – op verschillende 
bevolkingsgroepen –, zoals bij Frank Bovenkerk en Sinan Çankaya aan de 
orde komt. Want wat op het eerste gezicht neutraal en effectief politieoptre-
den lijkt, draagt bij tot escalatie in onze samenleving omdat minderheden 
meer en meer het ‘geprivilegieerde’ doelwit van de politie worden.

Het effect van preventief politieoptreden op minderheden in onze sa-
menleving en het tegenover minderheden negatief getoonzette media- en 
politieke debat vormen twee belangrijke voorbeelden van het proces van 
uitsluiting, van het uit de weg gaan en het valoriseren van tegenbinding in 
deze tijd, met escalatie als gevolg. Deze escalatie is om nog een andere reden 
van belang voor het discours over in- en uitsluiting. Media en politiek zijn 
beide afhankelijk van conflict. De dominante verhaallijn in de media is 
die van een tegenstelling, van een conflict. Journalisten hebben de neiging 
om het conflict op te zoeken of soms zelfs aan te stoken. Het conflict is de 
afwijking van de gewone orde, die iets juist tot ‘nieuws’ maakt. De opkomst 
van de digitale media voegt hier nog een extra dimensie aan toe, omdat de 
snelheid van nieuwsverspreiding enorm toeneemt. Willen media zich nog 
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bewijzen als unieke brengers van nieuws, dan moet nog meer op het scherp 
van de snede nieuws getoonzet worden. Wederom escalatie.

Politieke prof ilering is ook afhankelijk van ‘het zich afzetten tegen’. 
Bij gebrek aan voldoende materiaal voor politieke prof ilering in het ver-
splinterde politieke landschap zien we dat deze prof ilering zich steeds 
meer gaat richten op het onderwerp migranten en migratie. Dit heeft zijn 
weerslag op onderwerpen als criminaliteitsbestrijding, inburgering, de 
werking van onze sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Maar media en 
politiek zijn ook afhankelijk van elkaar, omdat het politieke discours slechts 
bestaat dankzij de media, en de media voor een belangrijk deel van hun 
nieuwsgaring afhankelijk zijn van wat de politiek aan plannen en ideeën 
aanlevert. Zoals een journalist het verwoordde: ‘een halve minuut Wilders 
is veel media-aandacht (= geld) waard’. En waarom is een halve minuut 
‘Wilders’ zoveel waard? Omdat politicus Wilders in- en uitsluiting weet te 
vermarkten.

Een relevante onderzoeksvraag is hoe escalatie tegen te gaan is. Wat 
zijn de-escalerende krachten en strategieën? De Amsterdamse burge-
meester Van der Laan haalt zuchtend zijn schouders op over de Zwarte 
Pieten-uitspraak van de rechtbank Amsterdam en gaat tegen zijn zin in 
hoger beroep. Het is volgens hem niet de overheid die de ‘volkscultuur’ 
mag toetsen, en juridische procedures zijn de verkeerde oplossing. Maar 
ondertussen bemiddelt hij bij een dialoog en kondigt hij aan dat de uitkomst 
is dat de traditionele Zwarte Piet uit het straatbeeld zal verdwijnen. Ook hier 
dreigt escalatie wanneer Zwarte Piet juist neergezet wordt als drager van 
de oer-Nederlandse cultuur en niet aan verandering onderhevig mag zijn. 
Op zich kunnen clashes maatschappelijk waardevol zijn als deel van het 
proces van in- en uitsluiten, maar dan moet er een basis zijn voor dialoog. 
Daarom vormt deze bundel over processen van in- en uitsluiting juist in 
deze tijd een waardevolle inspiratiebron.



Inleiding





1 Diversiteit en discriminatie, 
interdisciplinair benaderd
Mr. Marija Davidović en prof. mr. Ashley Terlouw1

What each of us has to offer, what we can contribute to the vibrancy of our 
worlds, depends on our being different in some way, in having combinations 
of perspectives, interpretations, heuristics and predictive models that differ 
from those others. These differences aggregate into a collective ability that 
exceeds what we possess individually.2

1. De begrippen diversiteit en discriminatie

Omdat wij met deze interdisciplinaire bundel de voor- en nadelen van 
diversiteit en discriminatie graag van alle kanten willen belichten, hebben 
wij beide begrippen breed opgevat.

Diversiteit is verscheidenheid of variatie en staat tegenover homogeniteit 
of eenvormigheid. Met diversiteit kan bijvoorbeeld worden gedoeld op 
biodiversiteit, de soortenrijkdom aan planten en dieren binnen een eco-
systeem, op diversiteit van werknemers binnen een bedrijf (bijvoorbeeld 
qua gender, etniciteit en leeftijd) of op diversiteit van visies en meningen. 
Anders gezegd, als het over mensen gaat, wordt het woord ‘diversiteit’ 
gebruikt voor verschillen in cultuur, overtuigingen, gender, etniciteit, 
seksuele voorkeur, kennis, leeftijd, sociaal-economische positie etc., maar 
ook voor verschillen tussen de individuen binnen een groep. Binnen en 
tussen groepen bestaan zowel verschillen als overeenkomsten. Of iemand 
de verschillen of de overeenkomsten beklemtoont, hangt meestal van de 
context af. Een verzekeraar is wellicht geneigd om de nadruk te leggen 
op groepskarakteristieken: jonge mensen veroorzaken meer schade dan 
ouderen en jongens meer dan meisjes. Dit benadrukken van de groeps-
karakteristieken (categoriseren) kan nuttig zijn bij het formuleren van 
regelgeving of beleid, maar het kan ook tekortdoen aan de individuen die 

1 Prof. mr. Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen; mr. Marija Davidović is promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
2 Scott E. Page, The Difference. How the power of diversity creates better groups, firms, schools, 
and societies, Princeton University Press 2007, p. 374.
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wel binnen de groep vallen maar niet voldoen aan de karakteristiek van 
meer schade veroorzaken.3

Diversiteit en homogeniteit zijn niet altijd intrinsiek. Als het gaat om 
mensen is homogeniteit en diversiteit afhankelijk van sociale normen, 
gebruiken, rituelen, coördinatie, opvoeding, opleiding.

Discriminatie betekent letterlijk het maken van onderscheid. Onder-
scheid maken is wezenlijk voor wetenschappers, voor wetgevers, voor alle 
mensen, om te kunnen oordelen, om regels/regelmatigheden te kunnen 
formuleren en om keuzes te kunnen maken. Iemand heeft de jaren des 
onderscheids bereikt als zij de leeftijd heeft bereikt waarop zij dingen kan 
beoordelen.4 Op dat moment is zij volwassen. Onderscheid maken in die zin 
is positief. In juridische zin is er sprake van discriminatie als er verboden 
onderscheid wordt gemaakt, dat wil zeggen direct of indirect onderscheid 
op grond van bepaalde beschermde identiteitskenmerken. Deze kenmerken 
(in de wet ‘gronden’ genoemd) zoals ras, nationaliteit, religieuze of politieke 
overtuiging, sekse, seksuele voorkeur, handicap en leeftijd, zijn door de 
wet uitgesloten als rechtvaardiging voor het maken van onderscheid. 
Het juridische begrip discriminatie heeft een negatieve connotatie en is 
complex, zoals in verschillende bijdragen aan deze bundel zal blijken. Het 
gaat dan om benadeling of uitsluiting. Met discriminatie bedoelen wij in 
deze bundel het maken van onderscheid zonder dat er noodzakelijk sprake 
hoeft te zijn van verboden onderscheid in juridische zin.

Het is aan de auteurs overgelaten om hun onderwerp toe te spitsen en 
hun is verzocht daarbij die aspecten van diversiteit en discriminatie tot 
uitgangspunt te nemen die betekenisvol zijn binnen hun eigen discipline.

Diversiteit heeft voor- en nadelen. In de wetenschap is diversiteit van belang 
omdat de vrije concurrentie van ideeën de meeste kans heeft om te leiden 
tot nieuwe inzichten.5 Wetenschappers weten dat kennis slecht gedijt in 
culturen waarin waarheid als iets absoluuts wordt beschouwd. Sinds Popper 

3 Primo Levi, Is dit een mens, Amsterdam: Meulenhoff 1987 (eerste uitgave Se questo è un uomo, 
1947), p. 241: ‘Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt niet naar wat 
hij is maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort.’
4 In katholieke zin moet men de jaren des onderscheids hebben bereikt om oprecht te kunnen 
biechten. Alleen wie de jaren des onderscheids heeft bereikt kan een volledig begrip van het 
geloof hebben en kan ter communie gaan. Dit is al lang voor de tegenwoordige leeftijd van 
volwassenheid.
5 Volgens Thomas Mertens, Mens en Mensenrechten, Basisboek Rechtsfilosofie, Amsterdam: 
Boom 2012, p. 220, is de stelling zelfs dat uit de vrije concurrentie van ideeën uiteindelijk het 
beste, meest verantwoorde idee naar voren komt.
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(1902-1994) en zijn kritisch-rationalistische wetenschapsopvatting6 is alge-
meen aanvaard dat wetenschap een eeuwige zoektocht is, dat def initieve 
waarheid niet bestaat, dat wetenschap bestaat uit theorieën die de waarheid 
zo dicht mogelijk benaderen. En dat theorieën altijd gefalsif iceerd kunnen 
worden, waarna ze plaats moeten maken voor betere theorieën. Wetenschap 
gedijt bij een diversiteit aan meningen en bij kritiek en zelfkritiek.

Diversiteit is ook waardevol omdat het de verbeelding prikkelt. Diver-
siteit is boeiend en eenvormigheid is saai. Een schilder die op zijn palet 
alle kleuren door elkaar mengt krijgt een grauwachtig zwart/bruin. Het 
kan een bron van vreugde zijn om honderd bloemen te zien bloeien7 en 
een reden tot verdriet om eenvormige woonkazernes op een rij te zien. 
Diversiteit betekent ontwikkeling, eenvormigheid stilstand.8 Met diversiteit 
zijn er meer keuzemogelijkheden, zodat de kans dat de meeste mensen 
volgens hun voorkeur kunnen kiezen het grootst is. In die zin valt er vanuit 
utiliteitsoverwegingen voor diversiteit te pleiten. En volgens de wetenschap-
per Scott E. Page leidt diversiteit tot betere groepen, bedrijven, scholen en 
maatschappijen. Immers, hoe flexibel onze geest ook is, we zijn allemaal 
individueel beperkt; collectief zijn onze geesten minder beperkt maar alleen 
als ze van elkaar verschillen.9

Uniformiteit heeft echter de neiging te winnen van diversiteit. De plan-
tensoort die het best gedijt in een bepaald klimaat en bij een bepaalde 
grondsoort, weet andere plantensoorten te overschaduwen. Het is het 
goedkoopst om met een mal of patroon te werken waar identieke pannen, 
stoelen, ramen en confectiekleding uitrollen.

In dit boek is diversiteit door de auteurs over het algemeen opgevat als diver-
siteit van menselijke identiteitskenmerken (zoals etniciteit, gender, leeftijd, 
religie en taal). Mensen zijn geneigd elkaar na te doen, groepen te vormen 
en gemeenschappelijke normen te formuleren. Waar uniformiteit doorgaans 
bijdraagt aan sociale samenhang, gevoelens van verbinding en veiligheid, 

6 Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Londen: 
Routledge 1963.
7 Met de slogan ‘Laat Honderd Bloemen Bloeien’ moedigde de Chinese leider Zhou Enlai in 
1956/1957 burgers aan om kritiek te leveren op het bestuur om misstanden te kunnen opsporen 
en aanpakken. De partijleiding schrok echter van de felheid van de kritiek die toen loskwam 
en ging over tot de vervolging van de Chinezen die deze kritiek hadden durven uiten met als 
gevolg honderdduizenden, zo niet miljoenen slachtoffers. Velen menen dat de ‘Honderd Bloemen 
Campagne’ een valstrik is geweest om critici uit de tent te lokken, temeer daar Mao deze tactiek 
al eens eerder had gebruikt, onder het motto: ‘Lok de slangen uit hun holen’.
8 Robbert Dijkgraaf, ‘Meer van hetzelfde’, nrc Handelsblad, 26 februari 2011.
9 Page 2007, p. 18.
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kan diversiteit leiden tot chaos, Babylonische spraakverwarringen en 
onzekerheid. Mensen willen over het algemeen graag op elkaar lijken, niet 
opvallen. Bij te veel verschil voelen mensen zich oncomfortabel, waardoor 
ze geneigd zijn zich bijvoorbeeld hetzelfde te kleden en te gedragen.10

Er is een, misschien zelfs evolutionair verklaarbare, angst voor het 
vreemde, voor de vreemde. Daar raakt diversiteit aan het begrip discrimina-
tie. In relatie tot het begrip discriminatie is het van belang om diversiteit te 
waarderen omdat alle mensen verschillen11 en omdat het de vrede bedreigt 
als deze verschillen niet worden gewaardeerd. Als diversiteit als gevaarlijk 
en als potentiële verstoring van de harmonie wordt gezien, is het risico 
groot dat het tot discriminatie en uitsluiting leidt. Een samenleving die 
niet openstaat voor nieuwe invloeden en andere culturen is gedoemd tot 
stilstand. Het is in het verleden heel lucratief geweest voor Nederland dat 
het een zeevarende natie was met kosmopolieten die in contact kwamen 
met allerlei andere culturen en dat het in de tijd van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden bekend stond om zijn (relatieve) tolerantie.12 
Toch zijn er grenzen aan de voordelen van diversiteit. In een maatschappij 
bestaat ook behoefte aan samenhang en ordening en bijvoorbeeld aan 
rechtseenheid. Te veel diversiteit kan lastig of zelfs gevaarlijk zijn.

2. Interdisciplinaire onderzoeksgroep

Het initiatief voor deze bundel is voortgekomen uit de ‘Interdisciplinaire 
Onderzoeksgroep In- en Uitsluiting’ (iou). Deze, eveneens interuniversi-
taire, onderzoeksgroep heeft een tweeledig doel.

In de eerste plaats het − vanuit zo veel mogelijk verschillende weten-
schapsdisciplines − bij elkaar brengen en uitwisselen van reeds bestaande 
kennis op het terrein van discriminatie, dan wel maatschappelijke in- en 
uitsluiting van groepen mensen. Daarbij gaat het zowel om kennis over 
oorzaken en effecten van dergelijke processen als over de (effectiviteit van) 
oplossingen die (vanuit beleid en wetgeving) tot nu toe zijn ontwikkeld.

In de tweede plaats is het doel van de onderzoeksgroep het doorbreken 
van de impasses met betrekking tot het toepassen van wetenschappelijke 

10 Page 2007, p. 373.
11 Hans Galjaard, Alle mensen zijn ongelijk: de verschillen en overeenkomsten tussen mensen: 
hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties, Amsterdam: Balans 1994.
12 Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland 
vanaf 1550, Uitgeverij Bert Bakker 2008, p. 26.
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kennis over de in- en uitsluiting in beleid en wetgeving. Door de beschikbare 
kennis toe te passen, kunnen de nadelige effecten van in- of uitsluiting 
eerder daadwerkelijk worden aangepakt. Onder de nadelige effecten kun-
nen zowel immateriële schendingen van (mensen)rechten worden gevat, 
als materiële schade voor de samenleving en personen. Te denken valt 
daarbij aan benadeling op grond van ras, geslacht, godsdienst of seksuele 
geaardheid. Maar bijvoorbeeld ook aan het mislopen van talent of omzet 
door vooroordelen, de kosten die gemaakt worden om discriminatie al dan 
niet strafrechtelijk aan te pakken, of de gezondheidsgevolgen van processen 
van in- en uitsluiting.

De onderzoeksgroep houdt zich bezig met vragen zoals: Welke ver-
schijningsvormen zijn er van discriminatie en wat is de achtergrond voor 
het maken van het desbetreffende onderscheid? Welke antwoorden op 
dit probleem zijn tot nu toe in beleid en wetgeving ontwikkeld en welke 
mechanismen zijn er werkzaam die verhinderen dat kennis die er op dit 
terrein al lang bestaat, wordt aangewend om daadwerkelijk tot verandering 
te komen? Vanuit de onderzoeksgroep worden ook initiatieven genomen 
tot het doen van interdisciplinair onderzoek.

3. Opzet van het boek

Dit boek heeft tot doel de lezer te laten zien hoe divers en interessant het 
onderzoeksgebied ‘diversiteit en discriminatie’ is, en op de hoogte te stellen 
van recente ontwikkelingen op dit terrein.

Het boek bestaat uit vijftien bijdragen van vierentwintig auteurs. De 
auteurs van deze bundel verschillen, maar hebben ook veel gemeenschappe-
lijks. Het zijn allen wetenschappers die zich bezighouden met vraagstukken 
van discriminatie, diversiteit en in- en uitsluiting in de breedste zin van 
het woord, maar zij hebben kennis van verschillende disciplines en zijn 
afkomstig van verschillende universiteiten. Wij herkennen vier thema’s in 
de bijdragen en hebben ze als volgt gerangschikt:

Wat is normaal?

De bijdragen onder het eerste thema draaien om de vraag ‘wat is normaal?’ 
De eerste twee bijdragen betreffen de genetica. Hierover kunnen we lezen 
in de bijdrage van Hans Galjaard, emeritus hoogleraar humane genetica. 
Dat aanleg en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en hoe 
verschillen in hun verhouding vorm krijgen, heeft ook te maken met wat 
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we normaal vinden en wat niet. In zijn bijdrage geeft hij een bijzonder 
overzichtelijke inkijk in belangrijke ontwikkelingen in het verleden van 
de mensheid en een indringend beeld (en vragen) over de toekomst en de 
rol van de humane genetica daarbij.

De bijdrage van Amade M’charek biedt een kritische kijk op forensisch 
dna-onderzoek. Op basis van laboratoriumonderzoek laat zij in haar 
bijdrage twee sporen zien. Ten eerste het spoor van wat de forensische 
data uitwijzen. Ten tweede het spoor van wat wij in die data zien en ermee 
doen (ofwel, wat we normaal vinden). Die twee sporen zouden in een ide-
ale wereld een enkel spoor moeten zijn, maar ogenschijnlijk neutrale en 
wetenschappelijke inzichten over ons dna blijken toch ‘geracialiseerd’ te 
worden op een manier die te ver af staat van de forensische data.

Een ander, in onze ogen, duidelijk voorbeeld van wat als normaal wordt 
aangenomen en wat als de anomalie, beschrijft Toine Lagro-Janssen in 
haar bijdrage over het werk in de geneeskunde. Artsen hebben veelal een 
ziektebeeld van hun patiënten waarbij de behandeling veelal ten onrechte 
niet is aangepast aan hun geslacht. Behalve bij het identiteitskenmerk 
geslacht, speelt ook bij een handicap of chronische ziekte de vraag wat 
normaal is. Karen Mogendorff ageert in haar bijdrage tegen het beeld dat 
mensen met een handicap of chronische ziekte zo gemakkelijk als lui, zielig 
of niet-capabel worden neergezet. Ze ervaren doorgaans meer problemen 
door de maatschappij die bepaalt wat ‘normaal’ is, dan door hun aandoe-
ning of ziekte. De laatste bijdrage die we onder het eerste thema hebben 
geschaard is van Sinan Çankaya en gaat over wat politieagenten ‘normaal’ 
vinden op straat. Hun kijk hierop en hoe ze daarmee in hun werk omgaan 
heeft vergaande gevolgen voor de openbare ruimte en hoe wij ons allen 
daarin begeven. Çankaya betrekt heel gericht in zijn onderzoek theoretische 
achtergronden die zijn bevindingen helpen duiden en inzichtelijk maken.

Sturen op diversiteit en discriminatie

Het tweede thema betreft het sturen op diversiteit en discriminatie. Rikki 
Holtmaat en Peter Rodrigues geven een goede inkijk in de wetgeving die 
diversiteit en vooral discriminatie betreft. Zij zetten niet alleen uiteen hoe 
de relevante wetten in elkaar zitten, maar geven ook een alternatief voor 
regels die nu niet veel effect lijken te sorteren. Hoe mensen reageren op 
allerlei regels en maatregelen die gelijkheid bevorderen of discriminatie 
tegengaan, kan weer heel anders uitpakken. De bijdrage van drie sociaal-
psychologen, Serena Does, Belle Derks en Naomi Ellemers laat zien dat een 
juridische aanpak van verplichtingen vaak weerstand oproept. De auteurs 



DIVERSITEIT EN DIScRIMINATIE, INTERDIScIpLINAIR BENADERD 21

gaan ook in op hoe mensen wél te motiveren zich in te zetten voor sociale 
gelijkheid.

De derde bijdrage die we in dit thema hebben ondergebracht, is ook van 
de hand van drie onderzoekers. Beatrice van der Heijden, Caroline Essers en 
Guy Notelaers laten zien hoe individuele percepties van bijvoorbeeld ste-
reotypen over etniciteit of leeftijd grote invloed hebben op loopbaangedrag 
en loopbaangevolgen. Door hier onderzoek naar te doen én de resultaten 
daarvan te verspreiden (bijvoorbeeld best practices) wordt de employability 
van personen die anders veelal worden uitgesloten, verbeterd.

Halleh Ghorashi neemt ons mee in de verschillende beleidsperiodes 
die betrekking hebben op allochtonen en betoogt dat die beleidsperiodes 
helemaal niet zo verschillend van elkaar zijn als vaak wordt betoogd. Door 
onder andere het sociale proces rondom ontvangen en schenken, is het 
volgens haar nog steeds niet goed mogelijk processen van uitsluiting of 
racisme als zodanig te benoemen en tegen te gaan. Deze bijdrage loopt al 
een beetje vooruit op het laatste thema, de kracht van taal.

In een samenleving waar het kunnen benoemen van problemen hoog 
in het vaandel staat, lijkt er toch een taboe te rusten op het benoemen van 
discriminatie of racisme – of zijn de geschokte reacties op het ‘minder-
minder’-gescandeer als antwoord op een vraag van de leider van pvv of 
zijn aanhang meer of minder Marokkanen in de stad wilde op de avond 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een teken dat het tij weer aan 
het keren is?

Onderzoek doen en interpreteren

Bij het derde thema – onderzoek doen en interpreteren op het gebied van 
diversiteit en discriminatie – blijven we met de eerste twee bijdragen bij de 
politie. Beide bijdragen gaan over het belang en de aanpak van onderzoek 
naar diversiteit en discriminatie. Frank Bovenkerk zet uiteen hoe twee 
onderzoeken naar hetzelfde fenomeen tot verschillende uitkomsten 
kunnen leiden. In zijn bijdrage bespreekt hij vanuit de criminologie twee 
onderzoeken naar etnische registratie en licht hij aan de hand van zijn 
eigen onderzoeken en van inzichten van over onze landsgrenzen toe hoe 
de verschillende uitkomsten te interpreteren.

Bij het doen van onderzoek naar iets als ‘etnisch’ profileren gaat het vaak 
om pogingen om het werk in de betreffende sector effectiever te laten ver-
lopen of om discriminatie te voorkomen. De bijdrage van Marija Davidović 
en Ashley Terlouw gaat niet over etnisch profileren, maar registreren. Niet 
alleen de politie heeft daarmee te maken, en met de regels die deze vorm 
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van persoonsgegevensregistratie betreffen, maar ook andere sectoren zoals 
de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze rechtssociologische bijdrage 
laat zien dat het van belang is om, naast de (juridische) regels, ook de gang 
van zaken in de praktijk mee te nemen.

De kracht van taal

Het vierde en laatste thema betreft de kracht van taal. Elke menselijke 
samenleving draait om taal. Taal schept een belangrijke band tussen de 
leden van een taalgemeenschap en kan op verschillende maatschappelijke 
terreinen bijdragen aan processen van in- en uitsluiting.

Hans Siebers, Paul Mutsaers en Arie de Ruijter onderzoeken welke invloed 
het taalgebruik in de media en de politiek hebben. Zij laten in hun onderzoek 
zien dat het dominante discours in de Nederlandse politiek en media over 
migranten en migratie aanzet tot uitsluiting en discriminatie van migranten 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het formuleren van categorieën, 
bijvoorbeeld om de doelgroep van beleid te bepalen, is een gebruikelijk en 
essentieel onderdeel van beleidsvorming. Marleen van der Haar en Dvora 
Yanow richten zich in hun bijdrage op beleid en de categorie ‘allochtoon’. 
Zij laten zien dat mensen zich uitgesloten voelen door de beleidstermen 
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ en beargumenteren dat een dergelijk gevolg van 
deze beleidscategorie in tegenspraak is met het beleidsdoel van integratie.

Behalve de terreinen van beleidsvorming en de arbeidsmarkt, zijn er nog 
vele andere terreinen waarop diversiteit en discriminatie een rol spelen. 
De combinatie van grote kijkersaantallen en zichtbaarheid van etnische 
diversiteit maakt voetbal op televisie tot een uniek platform om onderzoek 
naar te doen − de sportmedia hebben grote macht om betekenissen van 
huidskleur en etniciteit door te geven aan een groot publiek. Jacco van 
Sterkenburg laat in zijn bijdrage zien dat kijkers naar voetbal op de tele-
visie veelal teruggrijpen op hardnekkige etnisch/raciale stereotypen om 
de (kwaliteiten van de) atleten te beschrijven. Uit zijn bijdrage blijkt dat 
raciale stereotypen nog steeds springlevend zijn, ook al wordt praten over 
‘natuurlijke’ raciale verschillen op andere terreinen afgewezen en zelfs als 
taboe bestempeld. Dat de ene taal de andere niet is, wordt ook nog eens dui-
delijk gemaakt in de bijdrage van taalkundige Helen de Hoop. Het is voor de 
meeste mensen prettiger en gemakkelijker om te praten in de taal(variant) 
waarmee ze zijn opgegroeid dan in een taal die ze later hebben geleerd of 
die ze minder vaak gebruiken. Ander taalgebruik kan leiden tot onbegrip 
en zelfs afkeuring. Het gaat dan niet zozeer om talen die sterk afwijken van 
de eigen taal, maar juist om taalvarianten die hier sterk op lijken. In het 
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ergste geval kan dit leiden tot discriminatie van sprekers van een andere 
taalvariant: ‘Zo iemand nodig je niet uit voor een sollicitatiegesprek.’ In 
haar bijdrage zet Helen de Hoop echter uiteen dat taalkundig gezien geen 
enkele taalvariant beter of slechter is dan een andere.

Er zijn uiteraard nog vele andere thema’s in de bundel te herkennen. Dat 
illustreert dat de ene categorisering (die van de redactie in dit geval), de 
andere (die van de lezer) niet uitsluit. Ons slotwoord laat dat ook zien via 
weer een andere indeling van de bijdragen. Wij wensen u veel leesplezier.

Nijmegen, mei 2014





Wat is normaal?





2 Erfelijke aanleg en omgeving
Prof. dr. Hans Galjaard1

Deze bijdrage gaat over de menselijke evolutie en de rol daarbij van techniek, 
en met name genetisch onderzoek. Emeritus hoogleraar Hans Galjaard schrijft 
vanuit zijn kennis en ervaring als hoogleraar op de afdeling human genetica aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam op beeldende wijze over aspecten van erfelijk-
heid van zowel normale eigenschappen als erfelijke ziekten, en over ethische 
vragen, sociale aspecten en reacties op de wetenschap en moderne technieken. 
Op basis hiervan komt hij tot een indringend toekomstbeeld – hoe beschermen 
we bijvoorbeeld de vrouw-manratio in landen als China en India, of hier dicht 
bij huis ons ‘recht op niet weten’ in een samenleving waar steeds meer gegevens 
worden verzameld door (levens)verzekeraars, hypotheekbanken en werkgevers?

1. Inleiding

De evolutie van levende organismen beslaat enkele miljarden jaren, die 
van onze naaste voorlopers miljoenen jaren en de moderne mens is tussen 
120.000-156.000 jaar geleden ontstaan in Sub-Sahara-Afrika.

De evolutie is door Darwin in 1859 verklaard door genetische aanpas-
sing aan veranderende omgevingsfactoren. Met de ontrafeling in 1953 van 
de moleculaire structuur van het dna, de chemische basis van erfelijke 
eigenschappen door Watson en Crick, is de basis gelegd voor revolutionaire 
ontwikkelingen: in het wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van 
de mens en diens trektocht over de aarde, en de diversiteit van etnische 
groepen; in het moleculair-genetisch en celbiologisch onderzoek en de 
(prenatale) diagnostiek van aangeboren handicaps en erfelijke ziekten; en 
ten slotte in de productie van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe materialen, 
de forensische geneeskunde en de verbetering van landbouw en veeteelt 
(die hier onbesproken blijven).

In de jaren zestig overheerste de gedachte dat ‘de mens maakbaar is’ en 
waren er hoge verwachtingen van verbetering van individuele en maat-
schappelijke problemen via onderwijs, opvoeding, begeleiding en andere 
(overheids)maatregelen. Deze ideologie heeft zowel op individueel als op 

1 Prof. dr. H. Galjaard is emeritus hoogleraar humane genetica aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.
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collectief niveau vaak tot teleurstellende resultaten geleid. De laatste vijf 
decennia heeft het onderzoek naar de erfelijke aanleg een grote vlucht 
genomen, maar helaas ontstond ook hier overschatting. Nu is er gelukkig 
consensus dat het functioneren van mensen berust op een ingewikkeld 
samenspel van erfelijke factoren en omgevingsfactoren.

Variatie in erfelijke aanleg leidt tot, soms aanzienlijke, ongelijkheden 
tussen mensen: lichamelijke en geestelijke handicaps, diversiteit in nor-
male eigenschappen en in maatschappelijk functioneren. Deze verschillen 
vormen vaak weer de achtergrond van in- en uitsluiting omdat ‘anders zijn’ 
moeilijk wordt geaccepteerd.

Ethologisch onderzoek leert dat empathie en altruïstisch gedrag al 
voorkomen bij dieren en niet alleen bij onze naaste voorouders (De Waal 
2013 en Nowak et al. 2010); de sympathie gaat echter voornamelijk uit naar 
verwanten of op zijn minst naar ‘dieren zoals wij’. Net als bij mensen.

2. De menselijke evolutie

De ontwikkeling van moderne dna- en eiwittechnologie vanaf de jaren tach-
tig maakte het mogelijk vast te stellen dat de moderne mens circa 150.000 
jaar geleden in Sub-Sahara-Afrika is ontstaan. De Italiaans-Amerikaanse 
geneticus Cavalli-Sforza beschreef in 1994 de trektocht van de mens over de 
aarde (Cavalli-Sforza et al. 1994). Circa 70.000 jaar geleden verlieten mensen 
voor het eerst het Afrikaanse continent, passeerden de Nijldelta en trokken 
verder naar Azië, Nieuw-Guinea en Australië dat circa 50.000 jaar geleden 
werd bereikt. Het dna-patroon van Afrikaanse Bosjesmannen en dat van 
de oorspronkelijke Aboriginals in Australië vertoont grote verwantschap. 
Europa werd pas 35.000 jaar geleden bereikt, waarbij Basken, Grieken en 
Lappen de oudste bevolkingsgroepen zijn en de Nederlanders en Britten de 
jongste. Tussen 15.000 en 35.000 jaar geleden staken Siberiërs de Beringstraat 
over en werden Noord- en Zuid-Amerika via de westelijke kust van Mexico 
bevolkt. Het dna-patroon van bewoners van Siberië, Europese Inuït en 
Amerikaanse Indianen vertoont grote gelijkenis.

Gedurende de eerste 90 procent van het menselijk bestaan veranderde 
er relatief weinig. Groepen van 50-250 mensen leefden van de jacht en het 
verzamelen van vruchten, en trokken verder als klimatologische omstandig-
heden en/of gebrek aan water en voedsel dat vereisten. Als een samenleving 
te groot dreigde te worden, splitste een groep zich af en op deze manier 
ontstonden gedurende tientallen millennia duizenden uiteenlopende cul-
turen met verschillende talen. Daar zijn er nu ongeveer vijf- tot zesduizend 
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van. Daarnaast vonden evolutionaire aanpassingen plaats, zoals de huids-, 
haar-, oogkleur en de typische vorm van de oogleden aan de hoeveelheid 
zonlicht. Ook de lichaamsbouw en vetverdeling pasten zich aan, zoals de 
gedrongen bouw en het onderhuids vet van Eskimo’s: gunstig in het koude 
klimaat.

Al heel vroeg moet men hebben beseft dat incest leidt tot een grote kans 
op gehandicapt nageslacht en misschien waren de eerste conflicten, naast 
die over voedsel en water, mede gebaseerd op het veroveren van vrouwen 
met een andere genetische achtergrond.

Volgens Darwin (1859) zijn de overlevingskansen het grootst voor diegenen 
die zich genetisch het beste aanpassen aan veranderende omgevingsfactoren. 
Hoe groot het effect van een relatief klein verschil in voortplantingsresultaat 
is, blijkt uit het feit dat een groep die gedurende 10 generaties 5 kinderen 
voortbrengt, na 250 jaar 10 miljoen nakomelingen heeft en een groep die 3 
kinderen krijgt slechts 60.000. Zo werkt een genetisch voordeel.

Eén van de grootste revoluties in de menselijke geschiedenis is ongetwij-
feld de eerste permanente behuizing en het begin van landbouw. Dat vond 
12.000-10.000 jaar voor Christus plaats in Mesopotamië, het land tussen 
Eufraat en Tigris, in het huidige Irak. Ook in China en later in Zuid-Amerika 
deden zich, onafhankelijk van elkaar, vergelijkbare ontwikkelingen voor.

Permanente vestiging betekende een andere organisatie van de samenle-
ving, een andere taakverdeling, een basis voor beter onderwijs en zorg, uit-
breiding van sociale relaties en ruimere partnerkeuze. Op langere termijn leidt 
dit tot grotere genetische diversiteit en kleinere sociaal-culturele verschillen.

Toch ontkwamen ook toenmalige landbouwers niet aan migratie. Uitput-
ting van de grond, gebrekkige watervoorziening, oorlogen en onderdruk-
king dwongen soms tot verplaatsing. Met de migratie verspreidde in deze 
beginperiode ook de technologie zich. Op grond van genetisch onderzoek 
is berekend dat dit met een snelheid van 20 km in 25 jaar gebeurde. Geen 
wonder dat het ongeveer vijfduizend jaar duurde voor de technologie van 
landbouw ons land bereikte.

3. Technologie wordt steeds dominanter

Na het beeldschrift en klankschrift en de mondelinge overlevering be-
tekende de boekdrukkunst (China, 860 voor Christus) een revolutie in 
de verspreiding van kennis en inzichten. Eerder al boden de uitvinding 
van het wiel (China, 3000 voor Christus) en de domesticatie van het paard 
voor het eerst de mogelijkheid tot snellere verplaatsing, en over grotere 
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afstanden. De eerste zeewaardige schepen uit China (Redactie China-
Europe Institute 1982) en later Europa, maakten ontdekkingsreizen naar 
andere continenten mogelijk. Een positief gevolg was de uitwisseling 
van genen, cultuur, goederen en technologie. Een groot nadeel was de 
onderdrukking en zelfs extinctie van volkeren en culturen gevoed door 
hebzucht, machtsuitbreiding en het te vuur en te zwaard opleggen van de 
eigen religie. Een schrijnend voorbeeld is de verovering van Zuid-Amerika 
door de Spanjaarden en Portugezen. Ook de Britten en Nederlanders lieten 
zich niet onbetuigd bij de kolonisatie en slavernij.

Uiteraard heeft de vermenging van volkeren consequenties voor de gene-
tische diversiteit (Galjaard 1994). Tijdens een bezoek aan Cuba vroeg ik de 
rector magnificus van de universiteit van Havanna welk percentage van de 
zwarte bevolking een universitaire studie volgde. ‘Ik zou het niet weten, we 
zijn allemaal gemengd’, was zijn antwoord. Ook veel Afro-Amerikanen blij-
ken een groot aantal genvarianten van blanken te hebben, omdat vrouwelijke 
slaven door hun meester tot meer dan werken alleen werden gedwongen.

De laatste eeuwen zijn er grootschalige migraties van bevolkingsgroepen 
die daartoe door oorlog en onderdrukking worden gedwongen, zoals de 
volksverhuizingen van Europeanen in de negentiende en twintigste eeuw 
naar de Verenigde Staten. Later volgden Aziaten en Mexicanen die in eigen 
land geen toekomstperspectief zagen. Alhoewel er in Noord-Amerika ook 
problemen zijn, is men erin geslaagd zodanig gebruik te maken van de 
(genetische en culturele) diversiteit, dat deze natie al decennialang een 
supermacht is, ook in wetenschap en technologie.

Rond het begin van onze jaartelling waren er in Griekenland, Klein-Azië 
en Zuid-Amerika al steden met meer dan honderdduizend inwoners. In 
2011 werd in dit opzicht een mijlpaal bereikt en woonde meer dan de helft 
van de wereldbevolking in (miljoenen-)steden. Dankzij de technologie en 
creativiteit van een enkeling, heeft de mens steeds meer kennis verworven 
over zichzelf en het universum waar hij deel van uitmaakt. Sinds de oerknal 
(13,8 miljard jaar geleden) zijn er naast ‘onze eigen Melkweg’ vermoedelijk 
170 miljard andere sterrenstelsels, elk met gemiddeld honderd miljard 
stenen. Als je dit beseft, durf je dan nog in het ‘ik-tijdperk’ te leven?

Met het openen van het menselijk lichaam in de zestiende eeuw konden 
de botten, spieren, bloedvaten en zenuwen in kaart worden gebracht en 
worden getekend in prachtige atlassen, zoals die van Vesalius uit 1543. De 
uitvinding van de microscoop – met later 1000x vergroting – opende een 
nieuwe wereld tot op het niveau van de cel, en de elektronenmicroscoop 
maakte het binnenste van de cel zichtbaar. Met recente technieken kunnen 
de laatste jaren zelfs moleculen en atomen worden gevisualiseerd.
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4. Modern genetisch onderzoek

Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw werd duidelijk dat het 
dna-molecuul ‘de eenheid van overerving’ moest zijn waar de Tsjechische 
monnik Mendel een eeuw eerder al over sprak bij het publiceren van zijn 
erfelijkheidswetten. Later bleek dat het dna gelokaliseerd is in de celkern, 
en wel in 46  chromosomen (23 van de vader, 23 van de moeder), f ijne 
draadjes die alleen zichtbaar worden tijdens de celdeling. Nadat in 1953 de 
moleculaire structuur van het dna was opgehelderd, werd duidelijk dat er 
afgebakende fragmenten (genen) zijn, die coderen voor een specif iek eiwit. 
Deze eiwitten bepalen als structureel onderdeel van de cel of als enzymen in 
stofwisselingsprocessen de functies van de cel. Het menselijk lichaam bevat 
honderden verschillende type cellen: van botcel tot spiercel, van bloedcel 
tot levercel en zenuwcel. Deze verschillen komen tijdens de embryonale 
ontwikkeling tot stand doordat steeds verschillende genen actief of juist 
uitgeschakeld worden.

Van 1990-2000 zijn in een internationaal samenwerkingsproject alle 
bouwstenen van het menselijk dna in kaart gebracht (2x3 miljard bouw-
stenen: baseparen). Rond 2002 bleek de mens circa 21.000 genen te hebben 
die voor enkele honderdduizenden eiwitten coderen via ingewikkelde 
moleculaire processen in de celkern en het cytoplasma. Slechts 2 procent 
van het dna bevat deze coderende genen en 98 procent noemde men ‘junk- 
dna’ omdat gedacht werd dat dit geen rol speelde. Inmiddels is vastgesteld 
dat dit deel van het dna regulatoren bevat die bij het aan- en uitschakelen 
van genen zijn betrokken.

Duurde het in kaart brengen van het dna ruim tien jaar en kostte het 
$ 500 miljoen, het laatste decennium is de technologie van het in kaart 
brengen (sequencen) zo revolutionair verbeterd, dat het onderzoek van 
iemands hele dna-kaart (genoom) binnen één week kan worden uitgevoerd. 
Afhankelijk van de gewenste informatie en computerverwerking van de 
gegevens, bedragen de kosten $ 2.000-5.000 en komt in de nabije toekomst 
het $ 1.000-genoom binnen bereik.

Door middel van internationale projecten waren er in 2012 ruim 53 mil-
joen genvarianten gevonden (International Human Genome Sequencing 
Consortium 2004). Een dna-bouwsteen kan verschillende gedaantes heb-
ben. Sommige varianten zijn heel zeldzaam, andere komen bij 5-10 procent 
of meer van de mensen voor. Om de genetische verschillen tussen uiteenlo-
pende bevolkingsgroepen te onderzoeken is eerst dna-analyse uitgevoerd 
bij duizend mensen behorend tot veertien verschillende etnische groepen. 
De resultaten daarvan zijn in 2012 gepubliceerd (The 1000 Genomes Project 
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Consortium 2012). Behalve naar genvarianten is ook gekeken naar dna-
fragmenten die dubbel voorkomen, ontbreken of op een verkeerde plaats 
zitten, meestal als gevolg van een foutieve uitwisseling van chromosoom-
materiaal tijdens de geslachtsceldeling. Deze uitwisseling vormt overigens 
de basis van de erfelijke verschillen tussen kinderen van dezelfde ouders.

Inmiddels wordt dna onderzocht van 2.500 vertegenwoordigers van 
Han Chinezen, Afro-Amerikanen, Mexicanen, Guarijío Indianen, Tamil 
in Sri Lanka, Pakistani, Bengali, Punjati en verschillende Europese, Zuid-
Amerikaanse en Afrikaanse bevolkingsgroepen. Juist zeer zeldzame 
genvarianten (minder dan 0,5 procent) blijken specif iek voor een bepaalde 
etnische groep (Gravel et al. 2011).

Zowel de erfelijke achtergrond van lichamelijke kenmerken als van 
psychische eigenschappen, gedrag en ziekten, zijn tot nu toe voornamelijk 
onderzocht aan de hand van vergelijkingen tussen eeneiige en twee-eiige 
tweelingen en tussen adoptiekinderen en hun broers en zussen van de biolo-
gische ouders. Daarnaast worden de laatste jaren steeds meer genvarianten 
gevonden die nauw gekoppeld zijn aan normale eigenschappen, afwijkend 
gedrag en ziekten die berusten op een complex samenspel tussen erfelijke 
aanleg en omgevingsfactoren.

5. Erfelijkheid normale eigenschappen

Lichamelijke kenmerken

Adoptie- en tweelingstudies hebben aangetoond dat ook het begin en einde 
van de menstruele cyclus, het hersenvolume, de bloeddruk, de frequentie 
van ademhaling en de hartslag in belangrijke mate door erfelijke facto-
ren worden bepaald. Alhoewel de lichaamslengte van een jongere kan 
worden voorspeld uit die van beide ouders en röntgenfoto’s van de groei 
van middenhandsbeentjes, zijn er op bevolkingsniveau ook belangrijke 
omgevingsinvloeden. Midden negentiende eeuw was de gemiddelde lengte 
van de Nederlanders 1,64 meter en dat is nu gemiddeld 1,81 meter voor 
mannen en 1,68 meter voor vrouwen. Dit wordt toegeschreven aan de sterk 
verbeterde voedingstoestand vanaf de vroege embryonale ontwikkeling.

Tussen bevolkingsgroepen en binnen één groep zijn er genetische ver-
schillen in de activiteit van vele enzymeiwitten bijvoorbeeld in lever en 
darmen. Dat heeft onder andere invloed op de opname, stofwisseling en 
afbraak van voedingsstoffen en geneesmiddelen. Bepaalde genvarianten 
leiden er bijvoorbeeld toe dat geneesmiddelen meer of minder effectief 
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zijn of bijwerkingen hebben. Voorbeelden zijn cholesterolverlagers, en 
chemotherapie bij bepaalde vormen van kanker.

Een interessant voorbeeld van het samenspel van genetische diversiteit 
en sociale relaties is het gen dat codeert voor het enzym lactose. Dit dar-
menzym breekt melksuiker af en is bij vrijwel alle jonge kinderen actief 
omdat deze afhankelijk zijn van melk. In de loop der jaren verdwijnt bij twee 
derde van de wereldbevolking deze enzymactiviteit waardoor volwassenen 
ernstige klachten krijgen als ze melk drinken. Dit was ook het geval bij de 
bedoeïenen die een nomadenbestaan in de woestijn leidden, waar ook water 
schaars is. Omstreeks 3000 voor Christus zijn kamelen gedomesticeerd 
en zouden bedoeïenen in principe van hun melk kunnen leven. Daarvoor 
was echter een genvariant nodig die voor het lactosegen codeert. De kans 
bij volwassenen dat iemand zo’n recessief overervend gen zowel van vader 
als moeder erft, is (veel) groter bij een neef-nichthuwelijk. Dit vormt 
vermoedelijk de achtergrond van het hoge aantal neef-nichthuwelijken in 
bijvoorbeeld Arabische landen. Natuurlijk heeft dit ook sociale voordelen 
als ‘behoud van vermogen en macht’ en ‘een lagere bruidsschat’. Deze laatste 
overwegingen spelen ook in veel andere culturen een rol. Een nadeel van 
huwelijk tussen verwanten is de grotere kans dat ziektemutaties ‘dubbel 
worden geërfd’ en daarmee het risico op aangeboren/erfelijke aandoeningen 
hoger wordt.

Psychische eigenschappen

In tegenstelling tot lichamelijke kenmerken staat het onderzoek naar 
erfelijke factoren bij psychische eigenschappen en gedrag nog in de 
kinderschoenen. Vrijwel alle gegevens zijn gebaseerd op studies van adop-
tiekinderen en tweelingen. In ons land is de onderzoekster Boomsma een 
pionier op dit terrein. In tabel 1 is een aantal psychische eigenschappen en 
gedragingen samengevat waarvoor een belangrijke erfelijke component is 
gevonden. Er zijn enkele genvarianten beschreven die een verhoogde kans 
lijken te geven op een van de in de tabel genoemde eigenschappen.

Tabel 1  Psychische eigenschappen en gedrag dat voor een aanzienlijk deel erfelijk 

is bepaald 

intelligentie avontuurlijkheid agressie
hyperactiviteit drang naar vernieuwing antisociaal gedrag
ontremd gedrag sociale aanpassing verminderde gewetensfunctie
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Als het over intelligentie gaat, lopen de emoties hoog op, vermoedelijk 
gerelateerd aan de wens van ‘maakbaarheid’ en de rol bij onderwijs- en 
carrièreperspectieven. Vrijwel alle studies laten zien dat intelligentie voor 
ongeveer twee derde door erfelijke aanleg wordt bepaald. In een bevolking 
vormen de resultaten van een iq-test een Gausse-curve die voor veel bio-
logische kenmerken geldt. 68 procent van de mensen heeft een normaal 
iq van 85-115, circa 14 procent is zwakbegaafd (iq 70-85) of heeft een hoge 
intelligentie (iq 115-130). Een klein deel (2-3 procent) is (ernstig) zwakzinnig 
of hoogbegaafd.

Het functioneren van een jongere in het onderwijs of een volwassene in 
zijn werk, hangt natuurlijk ook samen met andere psychische kenmerken, 
de gezinssituatie, stimulering door de omgeving, zelfvertrouwen en idealen. 
Maar het zou toch goed zijn indien beleidvoerders zich de bovenstaande 
feiten realiseren. Op ideële gronden kan men wel streven naar hoger onder-
wijs voor iedereen, maar dat kan alleen als de eisen naar beneden worden 
bijgesteld. De resulterende ‘schijndiploma’s’ zullen, zeker in de huidige 
ingewikkelde kenniseconomie, in de werksituatie worden afgestraft. De 
hoge uitval in het vmbo en de te lange studieduur aan de Nederlandse 
universiteiten zijn nu al zorgelijk. Recent heeft de groep van de Rotterdamse 
epidemioloog Hofman een aantal genvarianten ontdekt die gerelateerd zijn 
aan onderwijsprestaties (Rietveld et al. 2013).

Aangeboren afwijkingen, erfelijke ziekten

Van de 175.000 levendgeborenen in ons land (2012) hebben er zeker 7.000 een 
of meer aangeboren handicap(s) of een erfelijke ziekte. Was de uitspraak in 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring ‘all men are created equal’ 
maar waar.

Vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen zijn in de westerse landen 
de belangrijkste oorzaak van kindersterfte en chronische invaliditeit. Een 
teveel of tekort aan chromosoommateriaal leidt in meer dan de helft van 
alle zwangerschappen tot abortus. Als de foetus wel overleeft, veroorzaken 
chromosoomafwijkingen meestal zeer ernstige lichamelijke afwijkingen en 
verstandelijke beperkingen. De oorzaak is een ongelijke verdeling van chro-
mosomen tijdens de geslachtscelvorming. Het bekendste voorbeeld is het 
Downsyndroom (mongooltje) waar drie in plaats van twee chromosomen 
nummer 21 zijn (International Human Genome Sequencing Consortium 
2004).

Een groot deel van de aangeboren handicaps ontstaat tijdens de embry-
onale ontwikkeling zonder dat we de oorzaak kennen; voorbeelden zijn 
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hartgebreken, onvolledige schedel- en hersenaanleg, open rug of afsluiting 
van de darm. Dankzij moderne dna-analyse en vergelijking met dieren 
met vergelijkbare misvormingen, wordt de laatste jaren veel vooruitgang 
geboekt met het inzicht in deze complexe groep aandoeningen (Galjaard 
2008).

Erfelijke ziekten zijn het gevolg van één enkele fout in een bouwsteen van 
het dna, een zogenaamde gen-mutatie. Er zijn zeker zesduizend merendeels 
zeldzame erfelijke ziekten bij de mens bekend. Sommige leiden tot een 
vroege dood, bij andere treden ziekteverschijnselen pas later op en het 
verloop kan variëren van fataal tot milde beperkingen.

Sinds de invoering van dna-technologie kunnen steeds meer patiënten 
met een erfelijke ziekte en hun drager-ouders worden gediagnostiseerd. 
Inmiddels is dit voor meer dan 3.000, merendeels zeldzame erfelijke aan-
doeningen mogelijk. Ook op het terrein van verstandelijke handicaps is 
vooruitgang geboekt. Ons land telt alleen al zestigduizend ernstig zwakzin-
nigen, bij 60 procent van hen is de oorzaak onbekend. In 1991 werd onder 
andere in onze eigen afdeling human genetica aan de Erasmus Universiteit 
de verantwoordelijke genmutatie gevonden voor de meest voorkomende 
erfelijke vorm van zwakzinnigheid. Doordat men sindsdien de functie van 
het betrokken eiwit heeft opgehelderd, zijn nu de eerste experimentele 
pogingen tot behandeling gaande.

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft de groep onder leiding van 
Brunner ook een belangrijke bijdrage geleverd door dna-onderzoek te doen 
bij patiënten met een verstandelijke handicap en hun beide ouders. Hierbij 
werd bij een vrij hoog percentage een genafwijking gevonden die is ontstaan 
tijdens de geslachtscelvorming bij een van de ouders (Vissers et al. 2010).

Wanneer er via klinisch en laboratoriumonderzoek een bepaalde aandoe-
ning is vastgesteld, worden met de ouders de mogelijkheden van behande-
ling, het herhalingsrisico en preventie bij eventuele volgende zwangerschap 
besproken. Bij een hoog herhalingsrisico kunnen echtparen afzien van een 
volgend kind. Ze kunnen besluiten tot adoptie of tot donorinseminatie 
indien de vader drager is van een genafwijking. De meest gekozen weg bij 
ernstige aandoeningen is prenatale diagnostiek. Vanaf begin jaren zeventig 
is het mogelijk via een vruchtwaterpunctie (16de zwangerschapsweek) of 
chorionvlokkenafname (10-12de week) foetaal celmateriaal te onderzoeken. 
Indien sprake is van een aangedane foetus, kunnen ouders besluiten de 
zwangerschap af te breken en zo de geboorte van een ernstig gehandicapt 
kind voorkomen. Inmiddels kunnen via dna-onderzoek steeds meer erfelijke 
afwijkingen prenataal worden vastgesteld, recent voor het Down-syndroom 
ook door middel van een bloedtest.
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Naast deze methode is ook de ontwikkeling van het ultrageluidsonder-
zoek indrukwekkend verbeterd. Niet alleen kunnen steeds meer uitwendige 
foetale misvormingen worden gedetecteerd, maar ook afwijkingen van 
inwendige organen zoals hartgebreken.

Sommige ziekteverwekkende genafwijkingen komen in bepaalde 
etnische groepen frequenter voor dan bij andere. Voorbeelden zijn de 
fatale neurologische ziekte van Tay-Sachs bij Ashkenazische-Joden (1 op 
25 mensen is drager) en erfelijke bloedziekten bij zwarte bevolkingsgroepen 
in Afrika, Amerika en bij bevolkingsgroepen rond de Middellandse Zee, 
in Pakistan, India en Iran (Galjaard 2008). Dankzij laboratoriumtesten, 
voorlichtingscampagnes en medewerking van de overheid en religieuze 
leiders, zijn deze ziekten bij sommige bevolkingsgroepen vrijwel verdwenen, 
zoals de ziekte van Tay Sachs in Noord-Amerika en Israël. Het succes is 
echter afhankelijk van sociaal-culturele factoren. In Amerika lukt het 
drageronderzoek voor sikkelcelanemie matig omdat veel zwarte vrouwen 
geen contact meer hebben met de vader van hun zieke kind of omdat de 
mogelijke vader niet wil meewerken. Op Cyprus verzette aanvankelijk 
de Grieks-Orthodoxe Kerk zich tegen drageronderzoek omdat ze tegen 
prenatale diagnostiek en abortus zijn. Na lange discussies zijn ze overstag 
gegaan en nu is een dragerschapstest (eerst bij de man en als hij drager is 
ook bij de vrouw) verplicht voordat een kerkelijk huwelijk kan worden ge-
sloten. Op Cyprus en Sardinië en in Griekenland en Zuid-Italië is de erfelijke 
bloedziekte thalassemie nu vrijwel verdwenen. In Iran mocht vroeger wel 
een dragerschapstest worden uitgevoerd, maar voor een dragerpaar was 
de enige optie afzien van kinderen of het hoge risico op een aangedaan 
kind aanvaarden. Het gevolg was dat 50-90 procent van de dragers afzag 
van een huwelijk. Enkele jaren geleden heeft de religieuze leider Khamenei 
echter een fatwa afgekondigd die prenatale diagnostiek en afbreking van de 
zwangerschap bij foetale thalassemie mogelijk maakt. Weer een voorbeeld 
van de verwevenheid van technologie en maatschappelijke factoren.

De laatste twee decennia verschuift het erfelijkheidsonderzoek naar 
(erfelijke) aandoeningen die pas op volwassen leeftijd tot problemen leiden. 
Voorbeelden zijn erfelijke vormen van borst- en eierstokkanker en kanker 
van de dikke darm. Het bevolkingsrisico voor borstkanker is ongeveer 1 op 
12, maar bij vrouwen die een specif ieke dominant overervende genmutatie 
hebben, stijgt de kans tot circa 80 procent. Als een vrouw de mutatie heeft, 
kan ze kiezen voor frequent borstonderzoek om bij ontdekking van de tumor 
snel in te grijpen. Omdat deze benadering vaak faalt, kiezen veel vrouwen 
voor preventieve verwijdering van de borsten. Alhoewel dit een moeilijke 
beslissing is, zijn veel patiënten gemotiveerd door droevige ervaringen 
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met het vroeg overlijden van vrouwelijke familieleden. De erfelijkheids-
voorlichting beperkt zich hier niet tot de patiënt, maar betreft ook naaste 
familieleden die, zonder het te beseffen, ook risicodrager kunnen zijn. Met 
het voortschrijden van de dna-technologie, zullen de mogelijkheden van 
vroege diagnostiek en preventie van erfelijk bepaalde aandoeningen verder 
toenemen.

Ethische en sociale aspecten

Vanaf begin 1970, toen onze afdeling human genetica de prenatale diagnos-
tiek van aangeboren/erfelijke aandoeningen introduceerde, werden vragen 
gesteld, en ook nu nog, over de ethische aanvaardbaarheid en psychosociale 
aspecten. Een kleine minderheid is, meestal vanwege religieuze redenen, 
tegen abortus. Verder zijn er critici die de vraag stellen of dit geen ‘selectie’ 
is en daarbij verwijzen naar de verwerpelijke praktijken van de eugenetica 
in de eerste helft van de vorige eeuw (zie volgende paragraaf). Dan zijn er 
ouders van een gehandicapt kind die beëindiging van een zwangerschap 
na prenatale diagnostiek als een afwijzing zien van hun gehandicapte 
kind. Bij discussie over ‘de waarde’ van een gehandicapte, wordt vaak de 
vraag gesteld hoe ernstig een foetale afwijking moet zijn, wil het moreel 
aanvaardbaar zijn een zwangerschap te beëindigen. In deze context moet 
overigens worden bedacht dat in ons land jaarlijks ruim dertigduizend 
zwangerschappen (1 op 6 zwangerschappen) worden afgebroken op psy-
chosociale gronden; hierbij is de ongeborene in principe normaal. Ervaring 
met veertig jaar prenatale diagnostiek leert dat zwangere paren heel goed 
in staat zijn zelf te beoordelen welke afwijking ernstig genoeg is om een 
zwangerschapsafbreking te rechtvaardigen.

Nu in ons land de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind 
krijgen, is gestegen tot een record van bijna dertig jaar en omdat met de 
leeftijd de vruchtbaarheid afneemt, willen paren steeds minder het (zeer 
geringe) risico aanvaarden dat door een ingreep als een vruchtwaterpunctie 
of chorionvlokkenafname, een abortus ontstaat.

Bij bovenstaande discussies spelen emoties een grotere rol dan feiten. Zo 
schetsen tegenstanders van prenatale diagnostiek kinderen met Down-syn-
droom vaak als lieve, vrolijke en voor muziek en ritme gevoelige kinderen, 
die ook nog oud kunnen worden. De medische werkelijkheid is dat een derde 
van deze patiënten geboren wordt met een ernstig hartgebrek en soms ook 
andere aangeboren orgaanafwijkingen heeft. 20 procent van de patiënten 
overlijdt voor het vijfde levensjaar. Patiënten hebben vaak botafwijkingen, 
oogcataract en veelvuldige luchtweginfecties. Ze zijn ernstig verstandelijk 
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gehandicapt en kunnen zich niet zelfstandig in de maatschappij handhaven. 
Bij ouder wordende patiënten treedt vroege dementie op.

Van alle debatten die ik over deze problematiek heb gevoerd, treft het 
mij het meest indien theoretici beweren dat gehandicapte medemensen 
‘het goede’ in de gezonden stimuleren. Daarnaast heb ik het bij lezingen 
voor ouder- en patiëntenorganisaties onmogelijk gevonden te antwoorden 
op de vraag van een volwassen gehandicapte: ‘Dus u vindt dat mijn leven 
niet de moeite waard is?’

Vergelijking van een 10-16 weken oude foetus en een bestaande volwas-
sene met een handicap is onmogelijk. Natuurlijk hebben kinderen en 
volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking recht op 
liefde, persoonlijke aandacht en gegarandeerde zorg. Terecht is opgemerkt 
dat ‘de beschaving van een land kan worden afgemeten aan de zorg voor 
zwakkeren’. Wat dat betreft neemt ons land met de Scandinavische landen 
een toppositie in.

Aan het begin van het klinisch erfelijkheidsonderzoek in de jaren zeventig 
is door sommigen de vrees geuit dat door te veel gerichtheid op het voorkó-
men van handicaps, de publieke steun voor de zorg van gehandicapten zou 
afnemen. De werkelijkheid is anders gebleken. Tijdens de laatste veertig 
jaar dat het klinische genetisch onderzoek in ons land tot bloei kwam, 
is, onafhankelijk daarvan, de investering in gehandicaptenzorg, zowel 
f inancieel als via de persoonlijke inzet van velen, toegenomen. De totale 
uitgaven aan gehandicaptenzorg bedroegen in 2013 9,2 miljard euro oftewel 
circa 10 procent van de totale besteding aan gezondheids- en welzijnszorg. 
En 166.000 mensen zetten zich alleen al in voor de zorg van in instituten 
verblijvende (ernstig) verstandelijk gehandicapten (rivm 2013).

Bij een goede zorg en begeleiding hoort ook het bieden van ontplooi-
ingskansen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Ik betwijfel 
ten zeerste of de pogingen tot integratie in het reguliere onderwijs een 
verbetering zijn ten opzichte van het beschermende, meer op beperkingen 
gerichte speciaal onderwijs. Verder is het een grote uitdaging voor meer dan 
1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking maatschappelijke taken te vin-
den (scp 2012). Tot nu toe hebben aanbevelingen om 5 procent werknemers 
met een beperking in dienst te nemen niet gewerkt, met onder andere de 
overheid zelf als boosdoener.

Forensische toepassingen

Met de toenemende mogelijkheden om dna uit bloed- en weefselresten te 
isoleren, het miljoenen keren te vermenigvuldigen, en het steeds sneller, 
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nauwkeuriger en goedkoper te analyseren, zijn er ook nieuwe toepassingen 
gekomen in het forensisch onderzoek. Ook hier was eerst maatschappelijke 
acceptatie nodig voordat de beschikbare technologie via overheidsinstel-
lingen op grotere schaal kon worden toegepast.

Bij het forensisch onderzoek worden unieke volgorden van dna-
bouwstenen onderzocht in het zogenaamde ‘junk-dna’. Dit bevat geen 
coderende genen voor eiwitten c.q. celfunctie en ook geen informatie over 
ziekte(-risico’s). Met de huidige technologie kan een uitspraak met een 
foutenkans van 1 op 1 miljard worden gedaan over de vraag of het dna van 
een individu overeenkomt met materiaal ter plaatse van het misdrijf. Dat 
betekent een sterke aanwijzing dat iemand schuldig is of juist niet.

Forensisch dna-onderzoek wordt ook gebruikt om vaderschap aan te 
tonen of uit te sluiten en bij immigranten wordt soms verwantschapson-
derzoek gedaan om fraude tegen te gaan.

De afgelopen decennia heeft de overheid de criteria voor dna-onderzoek 
bij criminaliteit verruimd evenals de mogelijkheid van opslag van de dna-
profielen in een databank. Het betreft enkele honderdduizenden profielen 
die ook voor heronderzoek kunnen worden gebruikt en in principe gedu-
rende twintig jaar worden bewaard (dna-databank NFI 2013).

De laatste tijd wordt vanuit wetenschappelijke instituten ook aandacht 
besteed aan coderend dna voor forensisch onderzoek, met name genen die 
gerelateerd zijn aan specifieke lichaamskenmerken en etnische bevolkings-
groepen. Het spreekt vanzelf dat hier grote zorgvuldigheid moet worden 
betracht om stigmatisering te vermijden. Verder zou het een principiële 
verandering van werkwijze zijn om ook coderend dna te analyseren en 
te bewaren omdat daar immers ook alle informatie is opgeslagen over de 
genmutaties die tot bepaalde aandoeningen of verhoogde risico’s daarop 
leiden.

6. Maatschappelijke reacties op wetenschap en technologie

De Rooms-Katholieke Kerk bracht geleerden die ‘ketterse gedachten’ uitten 
op de brandstapel en Galileo werd in 1633 door de pauselijke autoriteit 
gedwongen af te zien van zijn wetenschappelijk juiste observatie dat niet de 
aarde maar de zon een centrale positie in ons zonnestelsel inneemt. Toen 
de Engelse onderzoeker Harvey in 1628 ontdekte dat het bloedvatenstelsel 
een gesloten systeem is, ondervond hij veel tegenstand van mensen die 
aan het hart een mystieke rol toekenden en niet konden aanvaarden dat 
het slechts een pomp was.
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De evolutietheorie van Darwin veroorzaakt tot op de dag van vandaag 
emotionele debatten en grote verschillen in opvatting. Een van de uitspra-
ken van Darwin is: ‘The more we know of the f ixed laws of nature, the more 
incredible do miracles become.’ In 2009 was er in Cambridge een boeiend 
debat over wetenschap en religie (Spencer en Alexander 2009). Daarbij 
werden twee uitgangspunten gehanteerd: ‘religie is geen wetenschappelijke 
theorie’ en ‘aanvaarding van de evolutieleer betekent geen noodzaak tot 
atheïsme of reductionisme’. Veel mensen hebben behoefte aan mystiek en 
willen graag geloven in wonderen. Bovendien maakt de angst voor de dood 
het aantrekkelijk te geloven in een hiernamaals of een andere vorm van 
continuïteit zoals reïncarnatie.

In de Verenigde Staten gelooft 62 procent van de burgers dat de mens een 
schepping Gods is en slechts een derde onderschrijft Darwins evolutietheo-
rie. Ernstiger is, dat in verschillende staten geen onderwijs over de evolutie 
wordt gegeven. Ook in Groot-Brittannië bleek uit een enquête in 2006 dat 
slechts 48 procent de leer van Darwin aanvaardt. Indien de vraag anders werd 
gesteld, vond 28 procent de menselijke evolutie onderdeel van Gods plan.

Om een tussenweg te vinden tussen creationisme en de evolutieleer is in 
de vorige eeuw vanuit Amerika het begrip ‘Intelligent Design’ ontwikkeld 
waarbij de evolutie verklaard wordt door ‘intervention by a supranatural 
being like God’. Aanhangers van dit concept propageren het ten onrechte 
als een wetenschappelijk concept.

Het is een onjuiste veronderstelling dat vooral laagopgeleiden tegen de 
evolutietheorie zouden zijn. Als lid van de International Bioethics Commit-
tee van unesco in Parijs, heb ik bij het opstellen van de Universal Declara-
tion on Bioethics and Human Rights in 2005 ervaren hoe vooraanstaande, 
hoogopgeleide medeleden uit Zuid-Amerika en het Midden-Oosten zich 
verzetten tegen het noemen van de evolutie in de inleiding (unesco 2005). 
Achtergrond was meestal een diepgewortelde religieuze traditie. Zolang het 
bij debatten blijft, is er niets mis, maar het wordt dramatisch als normen 
en waarden aan anderen met geweld worden opgelegd of als ‘ongelovigen’ 
of gelovigen met ‘het verkeerde geloof’ worden afgeslacht.

Een van de meest gruwelijke voorbeelden van grootschalige discrimi-
natie en vernietiging begon betrekkelijk onschuldig in Engeland. Een neef 
van Darwin, de veelzijdige wetenschapper Galton, vond dat getalenteerde 
burgers vaker talentvolle voorouders hadden dan burgers die behoren tot 
de algemene bevolking. Galton kwam tot de conclusie dat erfelijkheid een 
prominente rol speelde en propageerde dat ‘goede families’ meer kinderen 
zouden moeten krijgen omdat tot nu toe juist het kindertal in lagere sociale 
klassen hoger was. In 1883 introduceerde hij het begrip ‘eugenetica’.



ERfELIJKE AANLEG EN oMGEVING 41

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een restrictieve immigratiewet in 
Amerika waarbij alcoholisten, epileptici, zwakbegaafden, criminelen en 
burgers uit Oost-Europese landen op één hoop werden geveegd. In een 
aantal landen, waaronder Zweden, werden sterilisatiewetten ingevoerd 
en in Duitsland leidde dit in de jaren dertig-veertig tot het vermoorden 
van zwakzinnige kinderen, maatschappelijke discriminatie van Joden, 
Roma, zigeuners en aanhangers van ‘foutieve’ politieke opvattingen met 
als eindpunt de Holocaust van 6 miljoen mensen, voornamelijk Joden. En 
dit alles op grond van de wetenschappelijk onjuiste veronderstelling van 
genetische minderwaardigheid en het waanidee dat de mooie, sterke, blonde 
Ariër genetisch superieur is (Muller-Hill 1998).

Op grond van de verschrikkingen van twee wereldoorlogen werden de 
Verenigde Naties opgericht en kwam er in 1948 onder leiding van Eleanor 
Roosevelt de belangrijke Universal Declaration of Human Rights. Een es-
sentiële zinsnede hieruit is: ‘dat erkenning van de inherente waardigheid en 
van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensenge-
meenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld’.

Meer dan 65 jaar later lezen we dagelijks over terreurdaden in Syrië, 
Egypte, Afghanistan, Irak, India, Pakistan, Afrika, de Filippijnen enz. Het 
is niet langer zo simpel dat de technologisch sterksten de overwinnaars 
zijn. Nieuwe media en nieuwe strategieën maken minderheidsstrijders 
succesvol. Wat wel is gebleven, is dat de strijders de tegenstander als inferi-
eur beschouwen. Dat gold vroeger voor de Indiaanse bevolkingsgroepen in 
Amerika, de Aboriginals in Australië en de zwarten in Amerika. Hoe lang 
het duurt voor idealen van gelijkwaardigheid verwezenlijkt worden, blijkt 
in de Verenigde Staten. Een bloedige burgeroorlog tussen het Noorden en 
het Zuiden was nodig om in 1865 tot afschaff ing van de slavernij te komen. 
Tijdens de vijftigjarige herdenking van de historische ‘I have a dream’-rede 
van dominee King uit 1963, werd geconstateerd dat er sindsdien veel is 
verbeterd, maar dat de inkomens van Afro-Amerikanen nog steeds lager 
zijn dan die van andere bevolkingsgroepen, hun werkeloosheid hoger is, ze 
vaker in arme wijken wonen en dat 40 procent van de gevangenisbevolking 
Afro-Amerikanen zijn. Discriminatie lijkt wel dominant overervend.

Evenals met kernenergie wordt in sommige landen ook misbruik gemaakt 
van genetische technologie. In China en India wordt prenataal onderzoek 
op vrij grote schaal gebruikt om snel het geslacht van de ongeborene vast 
te stellen. Thans is dat ook met ultrageluidonderzoek mogelijk. In India is 
er een hoge sociale, ten dele religieus bepaalde voorkeur voor jongens. In 
economische zin zijn jongens gewenst als arbeidskracht, het vermijden 
van een bruidsschat, een zorgverzekering voor de ouders en later voor het 
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verzorgen van hun crematie. In China gelden, vooral op het platteland, 
soortgelijke overwegingen en is eveneens op grote schaal abortus uitgevoerd 
in geval van een vrouwelijke foetus. Het gevolg is een disbalans tussen 
mannen en vrouwen (120:100; in Nederland 105:100) (The World Factbook 
2012). In beide landen is abortus op grond van foetaal geslacht al jaren 
wettelijk verboden, maar tradities zijn sterk.

In China bestond vanaf de jaren zestig de vrees dat de toenemende 
bevolkingsgroei tot voedseltekorten zou leiden. Daarom werd rond 1970 
een campagne gevoerd om later kinderen te krijgen, voor een grotere tussen-
pauze tussen kinderen te kiezen, anticonceptie- en sterilisatieprogramma’s 
werden ingevoerd en er was een liberale houding ten opzichte van abortus. 
In 1980 voerde de Chinese overheid de eenkindpolitiek in, met uitzondering 
van plattelanders die als eerste een meisje kregen en van etnische minder-
heden (The World Factbook 2012; Wikipedia 2013; Greenhalgh 2008). Vanaf 
1983 ben ik als consultant van de Verenigde Naties betrokken geweest bij 
adviezen aan de Chinese overheid om centra voor erfelijkheidsonderzoek 
en -voorlichting op te zetten om te voorkomen dat ouders, wier enig kind 
gehandicapt is, bij een eventuele volgende zwangerschap met herhaling 
zouden worden geconfronteerd.

Nadat er vrij lang weinig veranderde, hebben Chinese onderzoekers 
begin deze eeuw, met steun van de overheid, een netwerk van moderne 
‘genoominstituten’ opgezet en werd in 2012 meer dan de helft van de we-
reldwijde genoomanalyses in China verricht. Dit zowel voor de landbouw 
(voor het eerst werd het rijstgenoom in kaart gebracht), veeteelt, virus- en 
bacteriediagnostiek als voor medisch-genetische doeleinden. Indrukwek-
kend (Yang Huanming 2013).

7. De toekomst

In veel landen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen bepaalde 
genvarianten en ziekten. Grote screeningsprogramma’s zijn opgezet waarbij 
het genoom van een zo groot mogelijk aantal patiënten met nog onbekende 
moleculaire oorzaak wordt onderzocht. Voorbeelden zijn uiteenlopende 
vormen van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en neurologische aandoe-
ningen zoals Alzheimer-dementie. Het uiteindelijke doel is meer kennis te 
verwerven over de genetische factoren die bij deze multifactoriële ziekten 
een rol spelen, alsook over de variatie in het tijdstip van ontstaan, de ernst, 
het verloop van de ziekte en de levensverwachting. Bij kanker is natuurlijk 
van groot belang welke factoren een rol spelen bij uitzaaiingen.
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In Groot-Brittannië is een enorm bevolkingsonderzoek gestart van 
500.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 40-69 jaar. Van hen worden 
de medische gegevens, de leefstijl en het voedingspatroon vastgelegd om 
uiteindelijk aan het dna-patroon te koppelen. Bij deze uitgebreide studie 
dacht ik aan een opmerking: ‘Vroeger konden we geen vooruitgang boeken 
door een gebrek aan gegevens, maar nu verdrinken we in te veel data.’ Niet 
voor niets neemt in grote centra voor genetica de rol van de bio-informatica 
sterk toe.

Met de vereenvoudiging van een persoonlijke genoomtest, die nu al via 
internet bij een aantal (commerciële) bedrijven kan worden aangevraagd, 
ontstaan nieuwe mogelijkheden en nieuwe problemen. In de toekomst 
zullen voor steeds meer aandoeningen genetische risico’s kunnen worden 
vastgesteld. De eerste vraag is of mensen dit willen weten, ook als er geen 
preventieve maatregelen of behandeling mogelijk zijn. Weet de gemid-
delde burger naar welke dna-analyse hij moet vragen of is daar medische 
begeleiding voor nodig? Dat is zeker zo voor de interpretatie van (een 
combinatie van) genvarianten en ziekterisico’s. Een belangrijk probleem 
is ook hoe ‘het recht op niet weten’ kan worden gegarandeerd. En hoe groot 
zal de belangstelling zijn van levensverzekeraars, hypotheekbanken en 
werkgevers? Ook de positie van kinderen is van belang; mogen ouders een 
genoomtest voor hen aanvragen (Dondorp en De Wert 2010)?

Zal in de toekomst een genoomtest ook bij prenataal onderzoek worden 
toegepast? Dan gaat het niet meer om de diagnostiek van één bepaalde 
aandoening, maar worden aanstaande ouders geconfronteerd met een schat 
aan informatie over allerlei risico’s, ook op latere leeftijd Zullen er grenzen 
worden gesteld aan de grootte van risico’s waarnaar gezocht wordt? In de 
prenatale diagnostiek tot nu toe is bijvoorbeeld voor het Down-syndroom 
een risico van circa 1 procent als grens gesteld, dat wil zeggen dat zwangere 
vrouwen van 36 jaar of ouder in aanmerking komen voor de prenatale test. 
Er zijn echter vrouwenartsen en genetici die deze grens willen verlagen en 
met een beroep op de autonomie van een echtpaar vrijheid bepleiten voor 
iedereen die een test wil ondergaan, dus ook voor jonge vrouwen die een 
risico van 1 op 1000 hebben.

Al jaren wordt in de westerse landen bij vrijwel alle pasgeborenen een 
hielprik gedaan om tijdig een aantal erfelijke stofwisselingsziekten op te 
sporen en te behandelen. Deze opgeslagen bloeddruppels mogen nu alleen 
voor dit doel worden gebruikt. Gezien de toenemende inbreuk die op de 
privacy van burgers wordt gemaakt, is het de vraag of op langere termijn 
de toepassing zal worden uitgebreid naar dna -analyse; die kan dan voor 
medische en/of forensische doeleinden worden gebruikt.



44 HANS GAL JAARD

Wie denkt dat genoomonderzoek naar ziekterisico’s in de toekomst 
beperkt zal blijven, moet bedenken dat er in onze rijke westerse maat-
schappij op allerlei terreinen een trend is naar een ‘risicovrije samenleving’ 
(zie tabel 2). De overheid zelf stelt bij gevaren in arbeidssituaties meestal 
grenzen in de orde van 1 op 1 miljoen. Het is niet te hopen dat we in de 
geneeskunde ook die kant op gaan.

Tabel 2  Risicovermijding

–  erfelijkheidsvoorlichting voor de 
geboorte

–  opslag eicellen voor eventuele latere 
zwangerschap

–  prenatale diagnostiek –  gezonde voeding
–  opslag navelstrengbloed voor eventuele 

latere ziekten
–  minder zonnebaden

–  vaccinatie, consultatiebureau –  dragerschapsonderzoek
–  helm bij fietsen, veiligheidsriem bij 

autorijden
–  verzekering tegen ziekte, chronische 

handicaps, werkeloosheid, pensioen
–  gezondheidscheck tijdens 

volwassenheid

Experts verwachten dat in de toekomst personalized medicine een belang-
rijke toekomst heeft. Dit houdt in dat op basis van gerichte dna-analyse 
naar bepaalde genvarianten wordt beslist welk geneesmiddel voor deze 
specif ieke persoon het beste is. Dat maakt behandeling wel duurder. Nu al 
zijn er ondanks miljarden investering door de farmaceutische industrie, 
in 2012 slechts veertig echt vernieuwende geneesmiddelen op de markt 
gekomen. In een recente lezing constateerde een directeur van het grote 
Zwitserse bedrijf Roche vast, dat het noodzakelijk is voor elke individuele 
ziekte eerst het verantwoordelijke moleculair-genetische defect vast te 
stellen alvorens gericht een effectief geneesmiddel kan worden ontwikkeld. 
Uit ervaring weet ik hoe complex het is om de oorzaak van een onbegrepen 
ziekte op te helderen en het is geen uitzondering dat daar twintig jaar mee 
is gemoeid. Voor patiënten nu, betekent dat geduld en aanvaarding.

Ondanks het grote individuele en maatschappelijke belang zal de op-
heldering van de oorzaken van probleemgedrag uitermate moeilijk zijn. 
Al is bekend dat hyperactiviteit, gebrek aan gevoelsfunctie, antisociaal en 
agressief gedrag een belangrijke erfelijke component hebben, er is ook grote 
invloed van omgevingsfactoren, zowel in het gezin als erbuiten.

Alleen al voor het begrijpen van normale hersenfuncties is relevant, 
dat een mens naar schatting 100 miljard zenuwcellen heeft, die elk hon-
derdduizenden contacten met andere zenuwcellen maken. De informatie 
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en de biochemische/elektrische processen die daarbij een rol spelen, zijn 
onvoorstelbaar ingewikkeld. Als daarnaast zwakbegaafdheid, chronische 
verwaarlozing, mishandeling en alcohol- en drugsgebruik ook een rol spelen 
bij maatschappelijke ontsporing, is het eigenlijk een wonder dat kinder- en 
jeugdpsychiaters optimistisch blijven; zij blijven hun pogingen tot vroege 
diagnostiek van probleemgedrag voortzetten, in de hoop dat preventieve 
maatregelen mogelijk zijn. Als het echter gaat om gedragsverandering, 
stemmen de resultaten van jeugdzorg en gezinsbegeleiding niet hoopvol.

In ditzelfde verband zijn de jarenlange studies van Mackenbach ( 
Mackenbach et al. 2008) illustratief. Hij vergelijkt de gemiddelde levensver-
wachting van laag- en hoogopgeleiden. Deze is de laatste decennia constant 
gestegen, inmiddels tot 79 jaar voor de man en 83 jaar voor de vrouw. Het 
verschil tussen laag- en hoogopgeleiden is echter 6-7 jaar en dat blijft al 
jaren hetzelfde. Dit wordt onder andere geweten aan een aantal slechte 
leefgewoonten zoals roken, slechte eetgewoonten, te weinig beweging etc. 
Aanpassing van gedrag is kennelijk erg moeilijk, maar het is in ieder geval 
niet onmogelijk, zoals verandering van erfelijke aanleg.

Alle hier beschreven mogelijkheden en beperkingen van genetisch 
onderzoek in het rijke Westen vallen in het niet bij de discriminatie en 
ongelijkheden op wereldschaal (tabel 3).

Tabel 3  Ongelijkheid in de wereld*

Sub-Sahara-
Afrika

Rijke westerse 
landen

India China

bnp per capita (US$) 2.930 47.800 3.700 8.500
Moedersterfte per 100.000 500 26 200 37
Vruchtbaarheid kind/vrouw 5 2 2,5 1,6
Kindersterfte <5 jaar per 1.000 123 7 65 24
Moderne anticonceptie 20% ?? 48% 84%

* unfpa rapport State of World Population 2012, New York, 2013 en world Bank, 2013

Ondanks de millenniumdoelstellingen van de regeringsleiders, in 2000 
in New York ondertekend, is het aantal mensen met chronische honger 
toegenomen tot bijna een miljard. Ook het tekort aan schoon drinkwater, 
sanitaire voorzieningen, adequate gezondheidszorg en onderwijs is schrij-
nend, evenals de positie van de vrouw.

Dat diepgewortelde tradities, cultuur en politieke systemen grote invloed 
hebben, blijkt uit de verschillen tussen de buurlanden China en India. 
Verandering is dus mogelijk, al zal de weg lang zijn. Het belangrijkste dat 
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de genetica voorlopig op wereldschaal kan bijdragen, is de snelle opsporing 
van nieuwe virusziekten en de verbetering van land- en tuinbouw opdat 
er tenminste voldoende voedsel zal zijn voor de 10 miljard wereldburgers 
aan het einde van deze eeuw.
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3 dna-onderzoek en racialisering
Van individuele verdachte tot verdachte populatie

Dr. Amade M’charek1

In mei 1999 werd een jong meisje, Marianne Vaatstra, dood aangetroffen 
in een weiland. Al snel werd duidelijk dat ze seksueel was misbruikt en 
vermoord. Het duurde niet lang voordat de lokale bevolking en de media 
inwoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum als verdachten onder 
de aandacht brachten.2 Als gevolg van de voortdurende sociale en etnische 
spanningen en de afwezigheid van bruikbare tips in het politieonderzoek, 
besloot de procureur-generaal een nogal controversiële – op dat moment nog 
niet wettelijk gereguleerde – dna-analyse te laten uitvoeren. De analyse was 
erop gericht etniciteit af te leiden uit biologische sporen die gevonden waren 
op het lichaam van het slachtoffer. Het geanalyseerde dna gaf een profiel dat 
zeldzaam was in het Midden-Oosten maar vrij algemeen voorkwam in het 
Noordwesten van Europa.3 Nadat diverse kranten berichtten dat de politie 
naar aanleiding van het dna-onderzoek op zoek was naar een ‘witte man’ 
(nrc, 28 juni 2000) en zelfs nadat de autochtone Nederlandse dader eruit naar 
voren kwam en werd gearresteerd, bleven de beweringen aanhouden dat het 
om een niet-westerse dader zou gaan.

1 Dr. Amade M’charek is universitair hoofddocent bij de afdeling Antropologie van de 
Universiteit van Amsterdam. Zij is de directeur van het Research Program Health, Care & the 
Body en de PI van onder andere het project Dutchness in Genen en Genealogie, waarin wordt 
onderzocht hoe Nederlanderschap wordt vastgesteld, in samenwerking met genetici, archeo-
logen en genealogen. Daarnaast is zij oprichtend voorzitter van het European Network for the 
Social Studies of Forensics (eunetssf) en de initiatiefnemer voor de seminarseries Ir/relevance 
of Race in Science en Society. Voor haar meest recente onderzoek facemaking and racemaking 
in forensic identification, ontving ze een vijf jarig erc consolidator subsidie   in december 2013. 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op eerder gepubliceerd materiaal, zie M’charek 2008a, 2008b.
2 De moord en de sociale verbijstering die het veroorzaakte zette aan tot xenofobie en weerzin 
tegen (vermeend criminele) asielzoekers in Nederland. Zie bijv. ‘Burgemeester Andijk duldt 
geen racisme bij info-avond’ (de Volkskrant, 29 oktober 1999). Voor meer informatie over deze 
zaak zie o.a. http://www.om.nl/actueel/archief-strafzaken/marianne-vaatstra/ (bezocht 23 april 
2014) en http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/19/na-dertien-jaar-een-doorbraak-de-belangrijkste-
momenten-in-de-zaak-vaatstra/ (bezocht 23 april 2014).
3 Aangezien dit dna-onderzoek dus werd uitgevoerd zonder een wettelijke regeling oordeelde 
de Hoge Raad dat de resultaten onwettig waren en ze daarom niet konden worden opgenomen 
in het dossier.



50 AMADE M’cHAREK

1. Ter inleiding

Dit beknopte verhaal maakt duidelijk hoe misdaad en de technieken waar-
mee misdaad bestreden wordt intrinsiek verwikkeld zijn met noties van ‘ras’ 
en het maken van raciale verschillen. In deze bijdrage zal ik me richten op 
forensische dna-testen in Nederland en ik zal laten zien hoe het forensisch 
dna-profiel door de jaren heen gradueel geracialiseerd is; als technologie, 
als wettelijk object en als gereedschap binnen het strafrechtelijk onderzoek. 
Centraal in dit proces is de wens om op basis van genetisch onderzoek 
een uitspraak te doen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. Het 
onderzoeken van een individuele identiteit, zo beargumenteer ik, gaat 
hand in hand met raciale classif icaties. Mijn onderzoek laat zien dat ‘ras’ 
niet in het lichaam gevonden kan worden; het wordt eerder geproduceerd 
door middel van complexe interacties tussen het lichaam, technologie en 
maatschappelijke discoursen over ‘ras’ en etniciteit.

Ik zal in de eerste plaats kort uiteenzetten wat een dna-prof iel is en 
hoe dit gebruikt kan worden (2). Vervolgens zal ik enkele wetswijzigingen 
in het strafrecht bespreken die erop zijn gericht het gebruik van dna-
testtechnologieën te accommoderen (3). Tot slot zal ik uitgebreid ingaan 
op de problematische aspecten van het streven om uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken, zoals etniciteit en ‘ras’, af te leiden uit dna. Ik zal 
daarbij een vergelijking maken tussen forensische dna-technieken en het 
gebruik van camera-observaties in politieonderzoek (4), om vervolgens af 
te sluiten met enkele conclusies (5).

2. dna-profielen: van identificatie tot onderzoek

In Nederland werd het forensisch dna-bewijs voor het eerst toegepast in 
de wtc-verkrachtingszaak van 1988. In deze zaak ontkende de verdachte 
iedere betrokkenheid bij strafbare geweldplegingen en hij verzocht om 
een dna-test om zo zijn onschuld te bewijzen. In een Brits laboratorium 
werd zijn dna vergeleken met dat van biologische sporen afkomstig van 
de lichamen van de slachtoffers, en daaruit bleek dat zij niet met elkaar 
overeenkwamen (zie o.a. Eikelenboom 2000). De verdachte kon daarmee 
worden vrijgesproken.

Deze zaak laat zien hoe een forensische dna-test ingezet kan worden om 
een verdachte als dader in of uit te sluiten. Het dna-profiel van de verdachte 
en het biologische bewijsspoor hadden ook overeen kunnen komen. Op 
basis daarvan kan de verdachte echter niet zomaar geïdentif iceerd worden. 
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Om het biologische spoor te individualiseren, of om vast te kunnen stellen 
of het om een exclusieve dna-match zou gaan, dient een vergelijking plaats 
te vinden met de algemene populatie. De vraag is dan: is dit dna-prof iel 
uniek voor dit individu of komt het vaker voor binnen de populatie. Is 
dit laatste het geval, dan zou dat kunnen betekenen dat de politie naar 
een andere verdachte op zoek moet gaan. Om het dna-profiel te kunnen 
individualiseren dient het dus vergeleken te worden met een zogenoemde 
referentiepopulatie. Dit is een representatief monster van de algemene 
populatie of bevolkingsgroep waarvan dna-prof ielen zijn vastgesteld en 
opgeslagen in een databank van het laboratorium.4

Zonder een vergelijking met een populatie en zonder de statistische ana-
lyse van deze vergelijking, levert een match tussen de dna-profielen van het 
spoor en de verdachte geen bewijsmateriaal op. Hiermee wordt duidelijk dat 
hoewel dna-bewijs bekendstaat als een technologie voor individualisatie, 
het niet bruikbaar is zonder kennis te nemen van de populatie. Om te indi-
vidualiseren moet het individu in een populatie geplaatst worden. Precies 
deze voorwaarde heeft in het verleden problemen veroorzaakt en was stof 
van debat binnen de forensische gemeenschap. Want wat is een populatie? 
Hoe kan die gedefinieerd worden? Wat is een representatieve populatie? 
En wat is de correcte populatie om het dna-prof iel mee te vergelijken? 
Een dna-profiel kan namelijk uitzonderlijk zijn binnen de ene populatie 
(en daarmee de verdachte individualiseren) maar vrij normaal binnen een 
andere populatie. Dit debat vond plaats in het begin van de jaren negentig. 
Het voornaamste punt van aandacht in deze debatten was etniciteit en 
de etnische clustering van populaties, en de eventuele effecten daarvan 
op het resultaat van een forensische dna-analyse (M’charek 2000; 2008b).

In de tussentijd is het forensisch dna-onderzoek tot wasdom gekomen 
en is het populatieprobleem overwonnen. In de eerste plaats vanwege 
schaal: in plaats van een kleine sample van dna-profielen te gebruiken als 
referentiepopulatie, kunnen laboratoria tegenwoordig gebruikmaken van 
grote internationale databanken met duizenden dna-profielen. Ten tweede 
vanwege de beschikbaarheid van technologieën: tegenwoordig kunnen 
genetici veel meer genetische markers (specif ieke en variabele fragmenten 
van het dna) met elkaar vergelijken waardoor de specif iciteit van een 
bepaald profiel binnen een populatie vergroot wordt. Aanvankelijk waren 
forensische wetenschappers alert op het inwisselen van de term ‘populatie’ 
met ‘ras’ en werd het concept ‘populatie’ omarmd voor de clustering van 

4 Voor meer details over de rol van populatie en over verschillende manieren waarop populatie 
in het laboratorium tot stand kan komen, zie M’charek 2000, 2005.
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individuen. Tegenwoordig daarentegen lijkt het concept ‘ras’ nieuwe mo-
gelijkheden te bieden: de mogelijkheid om zichtbare uiterlijke kenmerken 
uit dna af te leiden zou het mogelijk maken een ‘raciale’ identiteit van de 
donor van een dna-monster vast te stellen.

Een van de belangrijkste argumenten die hebben bijgedragen aan 
de sociale acceptatie van dna-bewijs in politieonderzoek is het feit dat 
dna-profielen niet gebaseerd worden op zogenoemd coderend dna, dat is 
dna dat verantwoordelijk is voor het fenotype van een individu (hoe een 
persoon eruitziet). Een argument dat in politieke debatten vaak naar voren 
werd gebracht was dat de informatie van het opgeslagen dna-profiel geen 
gevaar zou opleveren voor iemands privacy, omdat het niets zou onthullen 
over de identiteit van het individu. Inmiddels, vanwege het succes van dit 
soort bewijs in de rechtszaal en in politieonderzoek enerzijds, en door 
de aanwezigheid van nieuwe technologieën anderzijds, is er een neiging 
ontstaan om het dna-profiel letterlijk te nemen en om het te relateren aan 
het uiterlijk en de identiteit van een specif iek individu.

dna-databanken van over de hele wereld bevatten een sectie met de 
naam ‘sporendatabank’. Het zijn de opslagplaatsen voor bewijsmateriaal 
dat gevonden werd op plaatsen delict. Het zijn dna-profielen die nog niet 
geïdentif iceerd zijn, prof ielen op zoek naar een verdachte. Is het technisch 
gezien mogelijk om deze profielen een gezicht te geven? Met andere woor-
den, is het mogelijk om individuele uiterlijke kenmerken af te leiden uit 
dna, om zo het uiterlijk van de verdachte te kennen? Op de conferentie 
‘Forensische Bioinformatica’, (2004) besprak Ted Kessis in zijn presentatie 
‘Raciale identif icatie en toekomstige toepassing van snp’s’ het Amerikaanse 
bedrijf dna-Print Genomics en een door hen ontwikkelde test met de naam 
dnawitness 2.0.

Deze nieuwe test levert belangrijke forensisch-antropologische informa-
tie, relevant voor een brede variëteit aan onderzoeken. Wanneer biolo-
gisch bewijs wordt verzameld kan een onderzoeksteam dnawitness 2.0 
gebruiken om een gedeeltelijk fysiek profiel te construeren vanuit het dna 
en in veel gevallen kan men details achterhalen over het uiterlijk van de 
donor; in essentie wordt het mogelijk om een gedeeltelijke reconstructie 
te verkrijgen van de foto uit het rijbewijs van de donor. Heb je niet vaak 
gewenst dat een onbekende verdachte zijn rijbewijs op de plaats van het 
delict zou achterlaten (...)?5

5 T. Kessis, “Racial Identif ication and Future Applications of SNPs,” Forensic Bioinformatics, 
3rd Annual Conference: DNA form Crime Scene to Court Room: An Expert Forum, August 21, 
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De test van dna-Print Genomics is behoorlijk controversieel (bijvoorbeeld 
Ossorio 2007). Hij belooft overduidelijk meer dan hij kan leveren. En zoals 
de UK Nuff ield Council on Bioethics verklaart: ‘De huidige technologische 
stand van zaken geeft geen indicatie dat [de kit] snel ontwikkeld zal wor-
den’ (vertaald uit het Engels, Nuff ield 2007, p. 87). Hoe dan ook streeft de 
forensische gemeenschap naar een snelle ontwikkeling. In verschillende 
domeinen van de genetica worden raciale en andere markers aangewezen 
die licht zouden kunnen werpen op uiterlijke kenmerken van de onbekende 
verdachte. Markers zoals huidpigmentatie, haarkleur en structuur, gene-
tische afstamming en genealogie of iriskleur staan hoog op de agenda van 
de forensische gemeenschap (Shriver et al. 2003; Walsh 2004; Tully 2007; 
Kayser et al. 2008).

Zo hebben onderzoekers in Engeland, verbonden aan het Forensic 
Science Service (fss), als eerste verschillende genetische mutaties gede-
termineerd die coderen voor rood haar. Gillian Tully, moleculair bioloog 
bij fss, verklaart: ‘Alle gezichtskenmerken staan op de agenda. (...) Binnen 
tien jaar kunnen we zicht hebben op genetische testen voor de basis van de 
belangrijkste gezichtskenmerken.’ (Watson 2000). Vergelijkbare initiatieven 
kunnen gevonden worden in andere landen, zoals in Nederland.6 Inmiddels 
kunnen we zelfs vaststellen dat Nederland koploper is geworden op dit 
terrein (Kayser & De Knijff 2011; Kayser & Schneider 2009). Het mag echter 
duidelijk zijn dat het meeste werk zich ofwel in een experimentele fase 
bevindt of onderdeel is van fundamenteel onderzoek. Daarom kan een 
compositietekening van een onbekende verdachte vanuit dna tot op heden 
enkel nog gebaseerd worden op onderzoek naar het geslacht (gebaseerd 
op de aan- of afwezigheid van het y-chromosoom) en een schatting van 
de genealogische afkomst, die gelijk gesteld wordt aan raciale identiteit, 
en sinds kort op onderzoek naar de oogkleur. En toch is er in Nederland, 
ondanks deze zeer bescheiden resultaten, al in 2003 een volledig opgetuigde 
wet geïmplementeerd om dit gebruik van het forensisch dna te reguleren. 
Laten we eens kijken naar de context van deze merkwaardige juridische 
ontwikkeling.

2004 (University of Dayton School of Law, Dayton, OH, 2004). Zie ook P. Sankar (2012).
6 Hoewel het nooit op voorhand duidelijk is welk deel van het onderzoek zijn gang naar het 
domein van het forensisch onderzoek zal maken, hebben we in Nederland twee grote dna-
onderzoeksgroepen. In Leiden, in het Forensisch Laboratorium voor dna Onderzoek, ligt de 
focus op genealogische markers, zoals het y-chromosoom, gericht op het af leiden van ras of 
etniciteit uit dna. Aan de Erasmus Universiteit richt de groep van Manfred Kayser zich op 
gelaatstrekken, zoals de kleur van de ogen.



54 AMADE M’cHAREK

3. De wettelijke context: ‘ras’ komt goed van pas

Nederland is het enige land ter wereld dat dna-onderzoek naar uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken heeft gereguleerd. Maar Nederland was 
al eerder haantje de voorste. Al in 1994 was het het allereerste land dat een 
speciale wet invoerde om het gebruik van dna in strafzaken te reguleren.7 
Destijds werd de wet als vrij conservatief gezien, gericht op het beschermen 
van de rechten van de verdachte. Tegenwoordig echter volgt de ene wet na 
de andere om het gebruik van dit forensische bewijsmateriaal steeds verder 
te verruimen. Ik zal hier kort ingaan op deze eerste wet van 1994 om daarna 
verder te gaan met de wet van 2003 die regelt hoe moet worden omgegaan 
met het bepalen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit een 
dna-monster.8

Aan het eind van de jaren tachtig was het dna-bewijs reeds een aantal 
keren gebruikt op vrijwillige basis. In 1990 echter speelde in Maastricht een 
zaak waarbij een verdachte van verkrachting en moord niet welwillend was 
om een bloed- of speekselmonster af te staan voor dna-analyse. De zaak 
kwam voor de Hoge Raad en de uitspraak van de Hoge Raad leidde tot de 
zogeheten ‘speeksel-verordening’.9 De Hoge Raad bepaalde dat artikel 11 
van de Nederlandse grondwet de integriteit van het menselijk lichaam 
beschermt en dat het dwingen van een persoon om lichaamsmateriaal af 
te staan in strijd met dit basisrecht zou zijn. De wet zou moeten worden 
gewijzigd om het mogelijk te maken een verdachte te dwingen om materiaal 
af te staan voor een dna-analyse. In 1994 werd de eerste dna-wet aangeno-
men (zie M’charek 2008b voor een uitvoerige bespreking).10

Gezien het gewicht dat de Hoge Raad had gegeven aan de integriteit van 
het menselijk lichaam, kwam deze wet grotendeels in het teken van de 
bescherming van de rechten van de verdachte te staan. Omdat het onder 
dwang verkrijgen van bloed of speeksel van een individu een ernstige over-
treding van de rechten van de verdachte inhoudt, kon dna-analyse enkel 
worden verzocht in geval van verdenking van ernstige misdrijven (zoals 
verkrachting en moord) die konden leiden tot een gevangenisstraf van acht 
of meer jaren. Uitsluitend de rechter-commissaris kon om een dna-analyse 

7 Wet dna-onderzoek bij veroordeelden; van 7 juli 1994, Staatsblad, 1994, 528, in werking 
getreden bij besluit van 1 september 1995, Stb. 1995, 357.
8 Besluit dna-onderzoeken in verband met het Vaststellen van Uiterlijk Waarneembare 
Persoonskenmerken, Staatsblad, 2003, 201.
9 Hoge Raad der Nederlanden, Wangslijmvlies Arrest, Nederlandse Jurist 1990/751. Zie ook 
Toom 2006 voor een discussie over lichamelijke integriteit. 
10 Besluit dna-onderzoeken, Staatsblad, 1994, 522.
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verzoeken en een verdachte opleggen om hiervoor een bloedmonster af te 
staan. Ook had de verdachte het recht een contra-expertise aan te vragen.

Vrij snel na implementatie werd deze dna-wet vanuit verschillende 
kanten bekritiseerd: hij zou te beperkend zijn. Vele wetswijzigingen volg-
den. Een ervan was de wijziging van 2003 omtrent ‘uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken’.11 Fysieke kenmerken zijn volgens deze wetswijziging 
die kenmerken die openlijk zichtbaar zijn voor iedereen en waarvan met 
zekerheid gezegd kan worden dat het betreffende individu zich van deze 
kenmerken bewust is. Artikel 151d, sectie 2 van deze wetgeving luidt als 
volgt: ‘Het dna- onderzoek kan slechts gericht zijn op het vaststellen van het 
geslacht, het “ras” of andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken.’ Deze ‘andere’ uiterlijk waar-
neembare kenmerken, naast geslacht en ‘ras’, waren onderwerp van debat 
in het parlement, waarna werd besloten dat deze onder andere bestaan uit: 
haar, kleur van ogen en huid, leeftijd en andere gelaatskenmerken. Door 
het expliciet noemen van deze kenmerken werd beoogd het dna-prof iel 
te individualiseren. Vooral Kamerleden van GroenLinks vroegen om de 
toevoeging van deze ‘andere uiterlijk waarneembare kenmerken’ in de 
wetgeving. Ze beargumenteerden dat deze toevoeging nodig was omdat 
de wetgeving anders een verband kon suggereren tussen ‘ras’ en de neiging 
een misdaad te begaan.12

Het is op zijn zachtst gezegd verrassend om wetgeving te maken ter 
wille van controversiële technologieën die nog niet bestaan. Want afgezien 
van het sekseverschil tussen mannen en vrouwen is de genetische basis 
van alle andere kenmerken nog onderwerp van onderzoek. Genealogische 
afstamming (het afleiden van etniciteit) wordt aarzelend gebruikt maar is 
en blijft een kwestie van statistiek.13 Het is niet mogelijk om met zekerheid 
vast te stellen wat de etnische afkomst, of in de woorden van de wetgever, 
het ‘ras’ van een individu is. Dit blijft een probabilistische uitspraak (op 
basis van kansberekening).

Deze Nederlandse wetgeving werd in 2003 met een zekere verbazing 
ontvangen, in het bijzonder door de gemeenschap van forensische 

11 Besluit dna-onderzoeken in verband met het Vaststellen van Uiterlijk Waarneembare 
Persoonskenmerken, Staatsblad, 2003, 201.
12 Tweede Kamer, 98ste Vergadering, 12 september 2002 (98), p. 5772.
13 Omdat de technologieën nu nog niet beschikbaar zijn, is de huidige verordening als kader-
wetgeving bepaald. Dit betekent dat zodra technologieën beschikbaar komen, de wetgeving 
kan worden uitgevoerd door middel van een algemene maatregel van bestuur, zonder extra 
parlementaire procedures
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wetenschappers in Nederland en daarbuiten.14 Het is wetgeving die virtu-
ele technologieën reguleert, technologieën die nog niet verkrijgbaar zijn. 
Om een voorbeeld te geven van deze verbazing citeer ik een commentaar 
van de Duitse forensisch wetenschapper Mark Benecke uit juni 2002 toen 
de wetgeving parlementair werd besproken: ‘In Europa zal het nog jaren 
onmogelijk zijn om genen te analyseren voor politieonderzoek; onze wetten 
zullen het simpelweg verbieden’ (Benecke 2002). Ik wil laten zien dat de 
wetgever uitdrukking geeft aan een naïeve wens om een ‘compositiete-
kening’ af te leiden uit pieken en dalen die in een laboratorium op een 
computerscherm te zien zijn. Het idee van de wetgever is dat een op dna 
gebaseerde compositietekening geproduceerd kan worden, via tv en andere 
media verspreid kan worden, zodat het publiek gemobiliseerd kan worden 
om te helpen bij de identif icatie van een verdachte.

Hoewel ‘ras’ een problematisch en controversieel concept is binnen 
de genetica, is het, zoals we hieronder zullen zien, de spil van genetisch 
onderzoek naar uiterlijk waarneembare kenmerken. Verrassend genoeg 
speelt dit concept ook een expliciete rol in het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht. De initiële schets van deze tekst bevatte zowel de term ‘ras’ 
als ‘populatie’. Minister van Justitie Korthals voerde in 2002 het volgende 
argument aan toen hij besloot simpelweg voor het begrip ‘ras’ te kiezen:

De Nederlandse wet- en regelgeving kent geen def initie van het begrip 
‘ras’. Dit begrip wordt voornamelijk gebruikt om vast te stellen in welke 
gevallen burgers moeten worden beschermd tegen discriminatie. Daartoe 
wordt – overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie en vaste jurisprudentie – het be-
grip ruim uitgelegd en omvat het tevens: huidskleur, afkomst en nationale 
of etnische afstamming. Uit deze ruime uitleg komt naar voren dat het 
begrip ‘bevolkingsgroep’ een species is van het begrip ‘ras’. Omwille van 
eenheid in terminologie lijkt het mij bij nader inzien een goede zaak om 
bij de gebruikelijke uitleg van het begrip ‘ras’ aan te sluiten. Het doel van 
de onderhavige regeling, het kunnen achterhalen van de identiteit van 
de mogelijke verdachte van een ernstig misdrijf, rechtvaardigt ook in dit 
geval die ruime uitleg. Ik heb er daarom voor gekozen om bij nota van 

14 Inmiddels is deze bescheidenheid vrijwel verdwenen. De redenen hiervoor zijn uiteraard 
veelzijdig, maar twee ontwikkelingen onderscheiden zich: enkele wetenschappelijke resultaten 
vanuit de Nederlandse forensische laboratoria, zoals de ontwikkeling van een methode om 
oogkleur bepalen (Kayser et al. 2008), en de omarming van de forensische genetica door politici 
en het publiek.



DNA- oNDERzoEK EN RAcIALISERING 57

wijziging het uiterlijk waarneembare persoonskenmerk ‘bevolkingsgroep’ 
te laten vervallen en te volstaan met het ruime begrip ‘ras’ [cursivering 
toegevoegd].15

Dit is een opmerkelijk besluit. Om te kunnen definiëren wat ‘ras’ is in het 
kader van justitieel onderzoek, maken de wetgevers gebruik van wettelijke 
specif icaties die werden ontwikkeld om burgers te beschermen tegen 
racisme. Specif ieke omschrijvingen om duidelijk te maken wat racisme 
is (discriminatie gebaseerd op huidskleur, afkomst en nationale of etnische 
afstamming) worden hier door de wetgever aangewend om biologische 
rassen te introduceren in het strafrecht. Deze wettelijke vaststelling van 
‘ras’ is overduidelijk in tegenspraak met de beroemde unesco-verklaring 
over Ras uit 1950 (unesco 1951) waarin staat dat er geen biologisch bewijs 
is voor het bestaan van verschillende rassen en dat het accurater is te 
spreken over verschillende populaties.16 En ook hedendaags onderzoek 
in de populatiegenetica spreekt het bestaan van rassen tegen (zie Serre & 
Pääbo 2004, M’charek 2005; Ossorio 2006).

Een en ander maakt duidelijk dat, ondanks al het wetenschappelijk 
bewijs, de Nederlandse wetgevers de suggestie wekken dat ‘ras’ iets is dat 
gelokaliseerd kan worden in het lichaam. Het lijkt erop dat de wetgevers 
er nog altijd van uitgaan dat een raciale identiteit naar de oppervlakte 
kan worden gebracht zodra de juiste technologieën daarvoor beschikbaar 
zouden komen. Zoals ik hierna echter zal betogen, staat dit uitgangspunt 
op grote afstand van een uitleg waarbij ‘ras’ gezien wordt als een fysiek 
genetisch kenmerk en kan ‘ras’ beter begrepen worden als construct en 
een relationeel fenomeen. ‘Ras’ is een identiteit die wordt geproduceerd in 
een bepaalde context, het resultaat van relaties die worden gelegd tussen 
het lichaam of het dna van een verdachte en verschillende andere, vaak 
alledaagse objecten of entiteiten, zoals kleding, haardracht of het publieke 
discours over etniciteit en ‘ras’ (zie ook M’charek 2010).

In een Nederlandse documentaire over uiterlijk waarneembare persoons-
kenmerken en forensisch onderzoek, uitgezonden in maart 2000, bracht 
de forensische geneticus Peter de Knijff, die een belangrijke rol speelde 

15 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002), ‘Wijziging van de regeling van het dna-onderzoek 
in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken 
uit celmateriaal’, Jaarvergadering 2001-2002, 28 072, 5, p. 7. Zie ook https://zoek.off icielebekend-
makingen.nl/kst-28072-5.html.
16 Statement on the Nature of Race and Race Differences, Paris, June 1951, L.C. Dunn (rap-
porteur). Voor meer informatie zie: http://www.honestthinking.org/en/unesco/UNESCO.1951.
Statement_on_Race.htm.
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in de Marianne Vaatstra-zaak, naar voren wat de meerwaarde is van de 
mogelijkheid om iemands genealogie of ‘ras’ te bepalen door middel van 
dna-technologie:

Een belangrijke implicatie van deze technologie is, naar mijn mening, 
dat het helpt bij het uitsluiten van sociale groepen die ervan worden be-
schuldigd een dader van een zwaar misdrijf te beschermen. Bijvoorbeeld 
als wordt gedacht dat een verkrachter lid is van een Turkse populatie, 
en als je kunt aantonen – gebaseerd op dna-prof ielen van spermacellen 
gevonden op het slachtoffer – dat het geen Turks y-chromosoom is. In 
een dergelijk geval kun je feitelijk de last verlichten van de gehele Turkse 
gemeenschap die werd gestigmatiseerd. En ik denk dat dit een toepassing 
is waar de politie graag gebruik van zal maken [cursivering toegevoegd].17

Het is goed mogelijk dat de politie, in haar rol van beschermer van de sociale 
orde, inderdaad blij is met deze toepassing van de technologie, althans in 
de gevallen waarin het inderdaad zo uitpakt als in de zaak van Marianne 
Vaatstra. Toch levert het uitsluiten van een Turkse populatie als groep 
waartoe een dader zou behoren uiteindelijk misschien maar weinig winst 
op voor het oplossen van misdrijven. In de praktijk levert een vaststelling 
van een Nederlands of ‘blank’ prof iel van de dader niet direct een voor 
politieonderzoek interessante of bruikbare populatie op.

Het feit dat de onderzoeksstrategie erop gericht is te bepalen wat een 
‘interessante’ populatie kan zijn waarin de dader zich vermoedelijk be-
vindt, waarbij iedere volgende stap erop gericht is het aantal individuen te 
verminderen, maakt duidelijk dat het niet handig is bij de gehele Neder-
landse populatie te beginnen. Maar waar dan wel? Het onderzoek in de 
Vaatstra-zaak is hier een goed voorbeeld. Deze zaak, waarin de politie op 
basis van dna-onderzoek op zoek was naar een blanke man, bleef dertien 
jaar lang onopgelost. Het citaat van De Knijff maakt ons attent op een 
ander cruciaal aspect bij het willen afleiden van uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken.

Hoewel de wet erop gericht is uiterlijk waarneembare persoonsken-
merken van de verdachte vast te stellen, is de technologie niet gericht op 
individualisatie (Toom & M’charek 2011; M’charek et al. 2012). Het clustert 
juist grote groepen van individuen die daardoor tot een verdachte populatie 
worden gemaakt, en daarmee ook tot een gestigmatiseerde populatie. Dit 

17 Documentaire Verborgen Identiteit, vpro noorderlicht, 25 min, 7 maart 2000. Voor een 
transcript van de documentaire zie http://www.joswassink.nl/inzicht/?p=217.
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betekent dat bij, laten we zeggen ‘conventionele’ dna-profilering, waarin het 
dna van de verdachte wordt vergeleken met het biologische spoor gevonden 
op de plaats van het delict, populatie ingezet wordt als een technologie met 
behulp waarvan de verdachte moet worden uitgesloten. Doel is te bepalen 
of het bewijsspoor inderdaad afkomstig is van de bekende verdachte en 
niet van de rest van de populatie. In de nieuwe vorm van dna-profilering, 
waarbij de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken bepaald worden, is 
populatie (of zoals sommige wetenschappers zeggen: ‘ras’) een technologie 
geworden waarmee de verdachte moet worden geïncludeerd. Doel is te bepa-
len binnen welke populatie de verdachte gezocht moet worden. Aangezien 
we dit keer te maken hebben met de identiteit van een onbekende verdachte 
wordt de populatie waartoe hij of zij (de dader) zou behoren al doende tot 
een verdachte populatie gemaakt. Een populatie die meer te vrezen heeft 
dan enkel een verlies van privacy.

Om het problematische effect van deze verschuiving te illustreren, en 
om te kunnen analyseren hoe ‘ras’ wordt geproduceerd op het kruispunt 
van politieonderzoek, mediaverslaggeving en nationale debatten over ‘ras’ 
en racisme, zullen we nu ingaan op een moordzaak die zich afspeelde in 
België in 2006. In deze zaak werd het opsporen van de verdachten niet 
zozeer gebaseerd op dna, maar op een meer geraff ineerde technologie als 
het om uiterlijk waarneembare kenmerken gaat, namelijk cctv (closed 
circuit television, oftewel cameratoezicht). De mp3-moordzaak werpt de 
vraag op of deze technologie zal leiden tot de onmiddellijke en complete 
identif icatie waar sommige genetici zo naar streven.18 Wat de casus meer 
specif iek duidelijk zal maken is dat ‘ras’ niet iets is wat verborgen zit in, 
of geschreven is op het lichaam. Het is eerder iets dat tot stand komt in 
specif ieke praktijken, als een relatie tussen het lichaam (of biologische 
sporen) en andere entiteiten.

4. Het afleiden van etniciteit: of hoe herken je een 
Marokkaan als je er een ziet

Op 24 april 2006 ging ik op weg om een lezing te geven over forensisch dna aan 
de universiteit van Gent. Het belangrijkste onderwerp dat ik die avond zou 

18 Gezien de probabilistische aard van iedere fantoomschets, ‘kan het maken van een etnische 
gevolgtrekking leiden tot vernauwde en premature focus bij de politie tijdens het doen van hun 
onderzoek in de verwachting dat de dader afkomstig zal zijn uit een bepaalde raciale of etnische 
groep’ (vertaald door auteur, Nuff ield Council on Bioethics 2007, p. 81).
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behandelen was de afleiding van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken 
uit dna en de wettelijke en sociale implicaties van deze nieuwe technologie. 
Mijn collega, die me had uitgenodigd, haalde me op bij mijn hotel en we gingen 
in de buurt samen wat eten. Terwijl ik hem op de hoogte bracht van de inhoud 
van mijn lezing vroeg hij me of ik had gehoord van de moordzaak die had 
plaatsgevonden in Brussel. Het was een zaak waarmee alle Belgen zich op 
dat moment bezig leken te houden. Het merkwaardige in de zaak was dat, 
alhoewel er voortdurend beelden van de verdachten, gebaseerd op cctv, in 
allerlei media werden getoond, er nog niemand naar voren was gekomen om 
de daders te identificeren. Het werd nog problematischer omdat de beelden 
overduidelijk lieten zien dat de daders van Noord-Afrikaanse afkomst waren, 
waarschijnlijk Marokkaans. Dit feit beroerde verschillende maatschappelijke 
kwesties en maakte bij veel mensen emoties los. In eerste instantie probeerde 
ik de assumptie van mijn gastheer, dat etniciteit op te maken valt uit een 
foto of videobeeld, te doorbreken, maar hij kreeg het voor elkaar me ervan te 
overtuigen dat de dader inderdaad Marokkaans moest zijn. De volgende dag, 
in de trein terug naar Amsterdam, las ik een Belgische krant. Voorpagina-
nieuws vergezeld met cctv-beelden maakte duidelijk wat het onderwerp was: 
‘Doorbraak in de mp3-moordzaak’ en ‘Al één dader in de cel’ (Het Nieuwsblad 
2006, p. 1).

De mp3-zaak

Op 12 april 2006 werd in de centrale hal van het Centraal Station in Brussel 
de zeventienjarige Joe van Holsbeeck vermoord. Twee jongens van ongeveer 
dezelfde leeftijd waren geïnteresseerd in zijn mp3-speler. Omdat hij er geen 
afstand van wilde doen, stak een van hen hem met een mes. Meerdere 
mensen in de hal hadden de twee daders zien wegrennen. Daarbij had-
den observatiecameras de daders zowel binnen als buiten de centrale hal 
geregistreerd. Twee weken later werden de cctv-opnamen, alhoewel van 
slechte kwaliteit, vrijgegeven in de media en werd het publiek gevraagd om 
te helpen bij het identif iceren van de daders. Op basis van deze beelden 
kondigde de politie aan dat ze op zoek waren naar twee jonge mannen van 
Noord-Afrikaanse (Marokkaanse) afkomst.19 Interessant genoeg werden in 
de media ook aanvullende markeringen van verschil, zoals kleding (sport-
kleding), de bewegingen en het gedrag van de daders en hun gehang in de 
centrale hal (een ruimte waar iedereen zich normaal gesproken doorheen 

19 Zie voor meer informatie over deze zaak o.a. http://vorige.nrc.nl/buitenland/article1995073.
ece en http://www.nieuwsblad.be/kanaal/index.aspx?kanaalid=1293.
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beweegt), benadrukt om daarmee te bevestigen dat de daders inderdaad 
tot deze minderheid zouden behoren (Werdmölder 2006).

Van Holsbeecks moord werd onderwerp van racistische en xenofobe 
debatten. De Belgische extreem-rechtse politieke partij Vlaams Belang 
pakte het debat snel op, hoewel de ouders van Joe van Holsbeeck direct 
reageerden en duidelijk maakten dat ze het niet waardeerden dat hun 
zoon werd gebruikt in politieke propaganda tegen Arabieren en moslims. 
Maar ook meer ‘gematigde’ politici pakten hun kans. In een krantenartikel 
noemde de liberaal Jean-Marie Dedecker de moord een publiek probleem 
en hij verklaarde dat dit een resultaat was van een ‘civilisatietekort’ onder 
migranten, daarmee een relatie tot stand brengend tussen crimineel gedrag 
en het vermeende conservatieve gedrag van een gemeenschap die zich niet 
wilde aanpassen aan de Belgische maatschappij.20 De situatie werd grimmig 
toen bleek dat ondanks de voortdurende beelden op de nationale televisie 
en andere media niemand de verdachte leek te willen identif iceren. Het 
idee groeide dat ‘deze gesloten Arabische gemeenschappen’ bezig waren 
hun moordenaars te beschermen.

Immigrantengemeenschappen veroordeelden de moord openlijk. Tijdens 
de vrijdaggebeden, in de moskeeën, stonden imams stil bij de droevige 
moord en drongen er bij de aanwezigen op aan te helpen bij het oplossen 
van het misdrijf. Het parlementslid Fouad Ahadir nam het initiatief om een 
stille mars te organiseren waaraan 80.000 mensen deelnamen (inclusief de 
ouders van het slachtoffer). Aangezien het openbaarmaken van de cctv-
opnames geen nieuwe aanwijzingen opleverde, riep de politie de hulp in 
van onderwijzers. Een van deze onderwijzers herkende inderdaad een van 
zijn pupillen op de kwalitatief betere foto’s die hem werden voorgelegd. 
De volgende dag arresteerde de politie deze leerling: een zestienjarige 
jongen van Poolse afkomst. Enkele dagen later werd de tweede verdachte 
opgespoord aan de hand van sporen op zijn mobiele telefoon. Het nieuws 
dat de verdachten geen Arabieren waren veroorzaakte veel ontzetting in 
Belgie. In plaats van te reflecteren op de problemen die komen kijken bij 
het af leiden van etnische afkomst vanuit dergelijke beelden, gebruikte 
de aanklager het feit dat de verdachten tot de Poolse Roma-minderheid 
behoorden echter als een excuus voor de ‘onjuiste lezing’ van de beelden.

De mp3-moordzaak laat naar mijn mening een interessante analogie zien 
met het willen afleiden van uiterlijk waarneembare kenmerken op basis 
van dna. De cctv-opnamen in deze zaak boden een ultieme ‘stille getuige’, 

20 J.-M. Dedecker, ‘Het failliet van een crimineel gedoogbeleid’, De Standaard, 19 april 2006, 
p. 26-27.
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namelijk beelden van het uiterlijk van de verdachten. De informatiedicht-
heid van deze camerabeelden is in termen van individualisatie vele malen 
hoger dan wat verwacht kan worden van dna-profilering.21 Het is daarom 
instructief om te zien hoe deze beelden werken en hoe ze kunnen leiden tot 
een verkeerde categorisering van de verdachten als leden van een etnische 
groep.

In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat de cctv-beelden voor zich 
spraken. Zo werd in het Nederlandse achtuurjournaal tijdens de rapportage 
over de mp3-zaak gezegd dat ‘de beelden duidelijk lieten zien dat het hier om 
twee jongens van Noord-Afrikaanse afkomst ging’. Juist het feit dat de ver-
dachten niet van Marokkaanse afkomst waren, onderstreept dat dergelijk 
bewijsmateriaal (of dit nu beelden of op dna gebaseerde fantoomschetsen 
zijn) niet voor zichzelf spreekt maar interpretaties en verdere specif icaties 
behoeft en uitnodigt. Ten tweede laat het zien dat interpretaties in hoge 
mate contextueel zijn, afhankelijk van waar in de wereld een specif ieke 
technologie wordt toegepast.22 In de mp3-zaak mobiliseerden de beelden 
een veel breder raciaal debat ten aanzien van specif ieke minderheden, 
inclusief hypotheses over culturele voorkomens en gedragingen. Tot slot laat 
het feit dat de uiteindelijke identif icatie niet leidde tot raciale en xenofobe 
commentaren op de Poolse minderheid (maar wel op de Roma) zien dat 
leden van een minderheidsgroepering makkelijker worden geracialiseerd 
en gereduceerd tot een etnische populatie, terwijl leden van de meerderheid 
hun individualiteit behouden.

5. Als besluit

In deze bijdrage heb ik laten zien dat het gebruik van forensisch dna is 
veranderd van een identif icatietechnologie naar opsporingstechnologie. 

21 ‘It must be at least theoretically possible to be able to look at someone’s dna and determine 
what they look like. In the next maybe f ive to ten years I think from looking at an individual’s 
dna we ought to be able to tell the hair colour, the eye colour and to some extent the colour of 
their skin.’ Dr. Ian Jackson in de documentaire Verborgen Identiteit, zie noot 18 voor de verwijzing 
naar het transcript van deze documentaire.
22 Wellicht ten overvloede, wie tot ras of individu zal worden gemaakt is tevens een kwestie 
van je verblijfplaats in de wereld. Hoewel de verdachten individuen konden blijven in België, 
werd hun lidmaatschap van de Roma in Polen gebruikt als methode om hen uit te sluiten, 
om daarmee de Poolse identiteit te zuiveren en hun goede reputatie te behouden, vooral als 
gastarbeiders, in andere Europese landen (Werdmölder 2006). Zie Nadia Abu El-Haj 2007 voor 
een vergelijking van manieren waarop ‘group-based diversity’ tot stand komt in verschillende 
landen en contexten.
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Het is veranderd van een technologie die een bekende verdachte helpt 
insluiten of uitsluiten, in een technologie die een (onbekende) verdachte 
genereert. In overeenstemming hiermee helpt de forensische genetica niet 
alleen bij het produceren van een individuele verdachte (het merendeel van 
het werk van forensische genetica is uiteraard gericht op identif icatie), maar 
ook bij het genereren van een verdachte populatie. Duidelijk is geworden dat 
het afleiden van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken vooral gericht 
is op raciale markers. In onze huidige multiculturele samenlevingen kan 
dit gebruik van forensisch-genetische technieken behulpzaam zijn. Zoals 
de genticus Peter de Knijff schreef, kan het de last verlichten van etnische 
groeperingen die valselijk beschuldigd worden van het onderbrengen van 
een verdachte van een ernstig misdrijf. Dit is inderdaad een mogelijk effect.

In de praktijk zijn er echter diverse voorbeelden die laten zien dat 
Nederlandse stereotypen over een criminele inslag van bepaalde etnische 
minderheden sterker kunnen zijn dan welk wetenschappelijk bewijs dan 
ook. In de loop van het onderzoek naar de moord op Milica van Doorn, een 
jong meisje dat werd vermoord in juni 1992, leek op dna gebaseerde bepaling 
van etniciteit erop te wijzen dat de verdachte van Turkse afkomst was.26 In 
december 2008 werd een groep van 75 verdachte jonge mannen van Turkse 
afkomst gevraagd mee te werken aan een dna-sleepnetonderzoek. Geen van 
hun profielen kwam overeen met dat van de verdachte.27 Toch wordt deze 
moord nog altijd geclassif iceerd als een misdaad gepleegd door een Turkse 
verdachte, hoewel de genetica hiervoor geen doorslaggevende indicatie 
kon geven.23 Ook werd de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra, 
besproken aan begin van deze bijdrage, ondanks een dna-resultaat wijzend 
op een Noord-Europese afkomst en zelfs nadat de echte dader, Jasper S. was 
berecht, daarna nog geclassif iceerd als niet-Nederlands.

Hieruit blijkt dat in zaken waar de verdachte niet geïdentif iceerd wordt, 
de probabilistische eigenschap van dna-onderzoek mogelijkheden opent 
voor groeperingen in de samenleving om hun eigen vooroordelen te bevesti-
gen in plaats van hun gezichtspunten aan te passen. Dit kan in alle nationale 
contexten voorkomen. Het feit dat alleen in Nederland het problematische 
concept ‘ras’ als een biologisch concept zijn weg heeft gevonden in het 
Wetboek van Strafrecht, zou ons echter stof tot nadenken moeten geven.

23 Deze probabilistische resultaten zijn in het nieuws o.a. als volgt vertaald: ‘De nooit opgeloste 
moord op Milica van Doorn uit 1992 is door een Turk gepleegd. De moordenaar is afkomstig uit 
de streek Anatolië, blijkt uit dna-onderzoek’, zie http://www.laatstenieuws.nl/archives/675/
turk-vermoordde-milica-van-doorn (bezocht 23 april 2014).
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Een tweede aandachtspunt in deze bijdrage is het groeiende debat over 
‘ras’ en genetica. Het valt moeilijk te ontkennen dat de genetica een sleutel-
rol is gaan spelen in het debat over identiteit en belonging (zie bijv. Skinner 
2006, El-Haj 2007, Schramm et al. 2011). De belangrijkste posities in dit debat 
worden ingenomen door hen die beargumenteren dat genetisch onderzoek 
een bijdrage levert in het rectif iceren van ‘ras’ en raciale verschillen (zie 
Gannett 2004), en degenen die het idee propageren dat de genetica bijdraagt 
aan het ter discussie stellen en deconstrueren van vermeende stabiele 
raciale grenzen (zie o.a. Gilroy 2000). Wat in deze genuanceerde en nuttige 
debatten echter vergeten wordt, is het kijken naar de manieren waarop 
‘ras’ in de praktijk wordt vormgegeven. Op wat voor manieren produceert 
de genetica een raciale identiteit en wat is er voor nodig een dergelijke 
identiteit te f ixeren? Als we afstand willen nemen van de gedachte dat ‘ras’ 
iets is dat in of op het lichaam gevonden kan worden, iets dat eenduidig is 
en klaar ligt om door genetici ontdekt te worden, wat is ‘ras’ dan wel? Ik wil 
voorstellen om ‘ras’ te benaderen als een relationeel object.

Ik begrijp ‘ras’ als iets dat kenbaar wordt gemaakt in specifieke praktijken 
door middel van specif ieke verbindingen tussen verschillende entiteiten.24 
Want alhoewel de genetica belooft om een ‘stille getuige’ te laten spreken, 
zal er in de praktijk veel meer nodig zijn dan enkel een dna-profiel om de 
identiteit van een dader te kunnen opsporen. Zo was ‘ras’ in de mp3-zaak 
niet zozeer een eenvoudig feit dat kon worden afgeleid uit cctv-beelden. 
Het materialiseerde eerder als een relatie tussen deze beelden aan de 
ene kant en kleding, lichamelijke bewegingen, de positionering van deze 
lichamen in de ruimte en een hele serie publieke etnische stereotypen aan 
de andere kant. Alhoewel er geen dna-test bij deze zaak in het spel was, 
is dit voorbeeld zeer instructief om een beeld te krijgen van de manieren 
waarop dna-technologie er in de toekomst uit kan gaan zien. De mp3-zaak 
laat zien dat er geen directe manier is waarop we uit cctv-beelden ‘ras’ 
kunnen afleiden. Evenzo is ‘ras’ geen kant-en-klaar object wanneer het uit 
het laboratorium komt.

Een dna-profiel kan er als volgt uitzien: ‘Mannelijke verdachte, waar-
schijnlijk van mediterrane afkomst, waarschijnlijk bruine ogen, waarschijn-
lijk geen rode haren.’ Een dergelijk prof iel zal vertaald moeten worden 
naar bepaalde categorieën van personen die gevonden kunnen worden in 
een bepaalde maatschappij, een maatschappij met specif ieke zorgen en 
angsten. De cctv-beelden werden in België gelezen als Marokkaans, maar 
hadden net zo goed als Latino in de vs of als Algerijns in Frankrijk gelezen 

24 Voor een theoretische uitwerking van dit punt, zie M’charek 2010.
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kunnen worden. Aangezien de technologie voor het bepalen van uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken het publiek nodig heeft om ingezet te 
kunnen worden binnen het politieonderzoek, is het des te belangrijker om 
de complexe verwevingen van technologische, institutionele en discur-
sieve praktijken waarin overeenkomsten en verschillen tot stand worden 
gebracht, niet uit het oog te verliezen.
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4 Gelijkheid of ongelijkheid binnen de 
geneeskunde
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen1

Er schuilen ernstige tekortkomingen in een louter biologische benadering 
van patiënten in de geneeskunde. Gegevens uit gendersensitief onderzoek 
wijzen erop hoe belangrijk het is om te streven naar gelijke gezondheids-
uitkomsten – en die nopen juist tot een ongelijke behandeling voor vrouwen 
en mannen in de gezondheidszorg. Het niet erkennen van het belang van 
sekseverschillen veroorzaakt genderblindheid, dat wil zeggen blind zijn voor 
en het veronachtzamen van verschillen tussen mannen en vrouwen. Het 
veroorzaakt genderbias: de aanname dat wat voor het ene geslacht geldt, 
ook voor het andere geslacht zal gelden. Dat deze aanname tot calamiteiten 
kan leiden, is gebleken bij de werking van geneesmiddelen. Genderbias kan ook 
ontstaan als er wordt uitgegaan van genderverschillen die berusten op sekses-
tereotyperingen van mannen en vrouwen, zoals bijvoorbeeld de aanname dat 
mannen niet goed voor hun chronisch zieke partner zouden kunnen zorgen. 
Het doel van deze bijdrage is om het begrip gelijkheid in de geneeskunde 
toe te lichten aan de hand van een vijftal domeinen van de gendersensitieve 
geneeskunde: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, medisch onderwijs 
en de maatschappelijke impact. Op al deze domeinen bepalen attitude en 
bejegening van en door de artsen of de zorg toegankelijk is voor alle vrouwen, 
ook voor kwetsbare, gemarginaliseerde groepen vrouwen in onze samenleving.

1 Prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen (1948) studeerde geneeskunde in Nijmegen en heeft van 
1977 tot medio 2013 gewerkt als huisarts in een academische huisartspraktijk. Van 1996 tot 
medio 2013 was zij als hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen verbonden aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek richtte zich in het bijzonder op bekkenbo-
demproblematiek, seksueel misbruik en familiaal geweld en genderaspecten in het medisch 
onderwijs. Ze is hoofd van het kenniscentrum ‘Sekse en diversiteit in het Medisch onderwijs’. 
Lagro-Janssen is mede-oprichter van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael. Ze is 
initiator en hoofd van het in 2012 opgerichte Nijmeegs Centrum voor Seksueel en Familiaal 
Huiselijk Geweld. Ze was voorzitter van de nhg werkgroep Vrouw en Huisartsgeneeskunde, 
van de nhg kaderopleiding urogynaecologie, van het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren ru en 
van de opleidingscommissie Geneeskunde. Ze is lid van de Gezondheidsraad en lid van de Raad 
van Toezicht van Pharos.
Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van de afscheidsrede Gender, gelijkheid en geneeskunde, 
Nijmegen: In de Walvis 2013.
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1. Het domein van de zorg

Sekseverschillen in aard en frequentie van de klachten

Vrouwen hebben vaak andere redenen om naar de huisarts te gaan dan 
mannen. Zij ervaren meer gezondheidsklachten dan mannen en zoeken 
daarvoor ook vaker hulp. Als we kijken naar de tien meest genoemde klach-
ten van jonge vrouwen en mannen, die zij op het moment van ondervraging 
in de afgelopen veertien dagen hadden ervaren, dan worden de verschillen 
zichtbaar (tabel 1). Moeheid en hoofdpijn komen bij veel vrouwen voor en 
een op de vier jonge vrouwen heeft zich nerveus of gespannen gevoeld. 
Jongeren die deze klachten ervaren, gaan niet altijd naar het spreekuur van 
de huisarts. De vragen van jonge vrouwen betreffen anticonceptie, urine-
weginfecties, pijnlijke menstruatie of klachten van vaginale afscheiding (zie 
tabel 2, opgenomen aan het eind van deze bijdrage). Jonge mannen bezoeken 
de huisarts minder vaak en komen dan vooral met (sport)ongevallen en 
klachten van het bewegingsapparaat.

Tabel 1  De meest voorkomende klachten met significante vrouw-manverschillen 

(18-22 jaar), ervaren in de afgelopen 2 weken; in percentages

Klacht Vrouwen Mannen

Moeheid 59,6 38,4
Hoofdpijn 59,6 35,1
Slapeloosheid 29,6 18,7
pijn in nek/schouders 26,3 13,4
Buikkrampen, buikpijn 24,6 8,2
Nervositeit, gespannen, angstig 24,2 12,7
Duizeligheid 21,2 8,6
pijn laag in de rug 20,5 12,3
Snel boos, geïrriteerd 19,9 12,3
Misselijkheid 18,9 6,3

Bron: Van der Linden, westert, De Bakker en Schellevis 2004

Met de leeftijd veranderen de aandoeningen, maar vrouw-manverschillen 
in type en frequentie blijven (zie tabel  3 en 4, aan het eind van deze 
bijdrage). Kijken we bijvoorbeeld naar de meest frequent genoemde 
chronische aandoeningen voor vrouwen en mannen tussen de zeventig 
en vijfenzeventig jaar, dan komen bij vrouwen klachten die het lopen 
bemoeilijken, zoals spataderen, slijtage van knieën en heupen vaker voor 
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en bij mannen hart- en vaatziekten (tabel 4). Beide geslachten kampen op 
oudere leeftijd met plasproblemen: vrouwen met urineweginfecties en 
urineverlies en mannen krijgen last van een vergrote prostaat en moeilijker 
kunnen plassen.

Kortom, aard en voorkomen van alledaagse ziekten, chronische aan-
doeningen, klachtpresentatie, ervaren gezondheid, hulpvraaggedrag en 
medicijngebruik zijn voor vrouwen en mannen duidelijk verschillend.

Niet alleen deze verschillen zijn belangrijk, maar ook sekseverschillen 
in uitingsvormen en symptomen van ziekten. Kennis hiervan is van belang 
voor een juiste diagnose.

Sekseverschillen in symptomen

Ontwikkelingsstoornissen bij meisjes worden vaak niet herkend, omdat de 
uitingsvorm van die ontwikkelingsstoornis, adhd, op gedragsniveau voor 
mannen en vrouwen anders is.

Mannen vertonen bij problemen, ook bij gezondheidsproblemen, een 
meer externaliserend gedrag, dat wil zeggen dat mannen de oorzaak van 
hun problemen meer buiten zichzelf leggen: de baas neemt verkeerde beslis-
singen, de vrouw geeft onvoldoende aandacht en de kinderen luisteren 
ook al niet meer. Vrouwen laten een meer internaliserend *gedrag zien: 
ze zoeken de oorzaak van een probleem eerder bij zichzelf. Schaamte en 
schuld zijn een vrouw haar deel.

De symptomen van adhd – aandachtstekort, hyperreactiviteit en im-
pulsiviteit – worden bij meisjes eerder gemist, omdat ze op gedragsniveau 
minder storend zijn: leerachterstand verstoort de orde in de klas niet en 
wijst niet direct in de richting van een ontwikkelingsstoornis. Niet de 
impulsiviteit op zich alarmeert bij meisjes, maar de gevolgen van hun 
impulsieve gedrag, zoals het zich onnadenkend in hachelijke situaties be-
geven, met als gevolg ongewenste zwangerschap, mishandeling en seksueel 
misbruik. Het zijn pas deze gevolgen die zorgen baren en tot consultatie 
leiden.

Kortom, de uitingsvormen van stoornissen verschillen tussen jongens en 
meisjes, maar de onderliggende mechanismen zijn in dit geval gelijk. Dit leidt 
ertoe dat bij meisjes ontwikkelingsstoornissen niet worden gesignaleerd, 
net zoals overigens bij jongens mogelijke depressies. De dsm-classif icatie in 
de psychiatrie is hoofdzakelijk gebaseerd op gedragskenmerken. Hopelijk 
zijn makers en gebruikers zich bewust van de seksespecif ieke valkuilen 
van deze classif icatie.
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Ongewenste seks

Ongewenste seksuele contacten bij (jonge) vrouwen komen veel voor. 
Grensoverschrijdend gedrag, ongewenste seks, verkrachting, systematisch 
seksueel misbruik: het is voor sommige adolescenten dagelijkse realiteit. 
Volgens een enquête uit 2012 is een op de drie vrouwen jonger dan 25 jaar 
wel eens tegen haar wil aangeraakt, een op de vijf tegen haar wil gezoend, 
en een op de zes vrouwen wel eens gedwongen seksuele dingen te doen die 
ze niet wilde (De Graaf, Kruijer, Van Acker & Meijer 2012).

De meest gebruikte overlevingsstrategie bij seksueel misbruik is: 
tanden op elkaar en snel proberen te vergeten. Net zoals een van mijn 
medisch studenten, verkracht op haar zestiende door twee jongens in een 
omkleedcabine in het plaatselijke zwembad, die er nog nooit met iemand 
over had gesproken. Of een andere studente die systematisch door haar 
judoleraar was misbruikt. Snel proberen te vergeten, schaamte, bang om 
zelf beschuldigd te worden van uitlokkend gedrag, geen melding of aangifte 
doen.

Co-assistenten vormen hierop geen uitzondering, zoals ons onderzoek liet 
zien. Een op de vier vrouwelijke co-assistentes krijgt te maken met ongewenst 
seksueel gedrag van opleiders en/of patiënten. De meesten leren het voorval te 
bagatelliseren en als iets normaals te zien, iets dat nu eenmaal kan gebeuren. 
Of ze vragen zich af of ze niet overgevoelig zijn. De meesten praten er dus 
niet over, maar hebben er wel tijdelijk of langduriger last van (Rademakers, 
Van de Muijsenbergh, Slappendel, Lagro-Janssen & Borleffs 2008).

Concluderend: toepassing van seksespecif ieke kennis leidt tot betere 
zorg. Deze kennis biedt vrouwen dezelfde kans op een juiste behandeling 
als mannen. Seksespecif ieke kennis is een voorwaarde voor een gelijke 
toegang tot de juiste zorg.

2. Het domein van de theorie

Sekse verwijst naar het geheel van biologische, dat wil zeggen chromoso-
male en hormonale eigenschappen van de mens. Zij bepalen of iemand 
vrouw dan wel man is. Een van de belangrijkste boodschappen van de 
seksespecif ieke geneeskunde is dat iedere lichaamscel een geslacht heeft 
(Wizemann & Pardue 2001). Vrouwen hebben twee x-chromosomen, terwijl 
mannen een x- en een y-chromosoom hebben. Vrouwelijke cellen hebben 
dus tweemaal zoveel kopieën van x-chromosomale genen als mannen. Het 
x- en het y-chromosoom verschillen enorm wat betreft het aantal genen. Het 
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x-chromosoom is groot en bevat meer dan duizend genen. Deze genen co-
deren voor eiwitten die van belang zijn voor bijna al onze lichaamsfuncties. 
Het y-chromosoom is klein en bevat minder dan honderd genen. Genen op 
het x-chromosoom dragen aanzienlijk bij aan het verschil in gevoeligheid 
voor ziekten tussen mannen en vrouwen. Dit wordt met name duidelijk bij 
de geslachtsgebonden erfelijke ziekten: mannen zijn gevoelig voor mutaties 
in hun enkele kopie van x-gebonden genen, terwijl vrouwen ten gevolge van 
de zogenaamde x-inactivatie meestal, niet altijd, beschermd zijn tegen de 
ernstige klinische manifestaties van mutaties in x-gebonden genen.

Binnen de genetica wordt het steeds duidelijker dat epigenetische proces-
sen een belangrijke rol spelen bij de seksespecif ieke gevoeligheid voor 
ziekten. Deze epigenetische processen veroorzaken veranderingen in de 
expressie van genen zonder dat er wijzigingen zijn in de dna-volgorde. 
Ze zetten genen aan en uit, bijvoorbeeld in antwoord op veranderingen 
in de omgeving of in de biologie (Knoers 2012). Er worden steeds meer 
aanwijzingen gevonden dat verschillen in genexpressie als gevolg van epi-
genetische regulatie belangrijk bijdragen aan de fenotypische verschillen 
tussen mannen en vrouwen, zoals bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten en 
psychiatrische aandoeningen. De impact van sekse op het genoom, dat is 
het dna met de volledige informatie van een organisme, is dus veel groter 
dan ooit werd gedacht. Tot zover het begrip sekse.

Gender staat voor de psychologische eigenschappen en gedragsken-
merken die in een bepaalde cultuur worden toegeschreven aan vrouwen 
en mannen. Het def inieert de genderrollen. Omgeving, ervaringen en 
levensloop zijn voor vrouwen en mannen verschillend en worden door 
beide geslachten verschillend gepercipieerd. Dat is wat we verstaan onder 
gender. Gender speelt, zo blijkt uit het voorafgaande, een directe en wezen-
lijke rol in de verandering van biologische eigenschappen (Lagro-Janssen 
1997). Sekse speelt op haar beurt een directe rol in de wijze waarop iemand 
zichzelf ervaart, de zelfperceptie, en dus de gender van iemand. Laten we 
als voorbeeld het mannenlichaam nemen. Een lichamelijk aspect van de 
mannelijke identiteit – een groter en sterker lichaam – draagt bij aan de 
mannelijke genderrol van het uitstralen van kracht. Op basis van mijn 
jarenlange ervaring als huisarts met vrouwelijke en mannelijke patiënten 
en hun lichamen ben ik tot het inzicht gekomen dat hun ‘lichamelijkheid’ 
mede door het genderverschil wordt bepaald, dat gender iets is wat geïncar-
neerd wordt. We verwerven, c.q. worden, voortbouwend op een biologisch 
sekseverschil, gedurende ons leven een mannelijk of vrouwelijk lichaam. 
Onze levensgeschiedenis, ons sociale leven, onze genderidentiteit wordt 
als het ware op onze lijven geschreven.
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Van sekse naar gender

Momenteel zijn er binnen de medische wetenschappen twee redenen om 
de term seksespecif ieke geneeskunde te vervangen door gendersensitieve 
geneeskunde. De eerste reden is eenvoudigweg dat binnen de geneeskunde 
het begrip gender inmiddels aardig is ingeburgerd. De tweede reden is van 
groter belang. De recente wetenschappelijke en publieke aandacht voor 
verschillen tussen man en vrouw reduceert gender tot louter biologische 
sekseverschillen en vergroot die biologische verschillen uit tot een onver-
anderlijke allesomvattende verklaringsgrond voor man-vrouwverschillen in 
relatie tot ziekte en gezondheid. Gender omvat meer dan alleen biologische 
verschillen tussen mannen en vrouwen. Vergeten wordt dat die biologische 
verschillen door interactie met de omgeving de vorm aannemen van be-
paalde mannelijke en vrouwelijke kenmerken.

Dit gebeurt ook bij de hersenen, het brein. Er bestaat geen eenvoudige 
een-op-eenrelatie tussen hersengebieden en mentale processen. Het jonge 
menselijke brein bezit een enorme plasticiteit en ontwikkelt zich in interac-
tie met de omgeving. Eenmaal volwassen geworden verschillen de hersenen 
van mannen dan ook van die van vrouwen, zowel wat structuur als chemie 
betreft. Ook bestaan er verschillen in kwetsbaarheid voor psychologische en 
psychiatrische stoornissen (Lagro-Janssen 1997). Dit alles rechtvaardigt niet 
de conclusie dat er een causaal verband zou bestaan tussen de sekseverschil-
len in de hersenen en de mentale functies. Die verschillen zijn immers mede 
het gevolg van sociale ervaringen, van de wisselwerking tussen hersenen, 
hormonen en omgeving. De neurale netwerken in de hersenen moeten 
worden gezien als een product van biologische componenten, gedrag en 
gedachten in een sociaal-culturele omgeving. Gender als sociaal-cultureel 
verschijnsel is deel van het neurale netwerk (Fine 2011).

Deze discussie is van meer dan alleen theoretisch belang. Ik zie in deze 
ontwikkeling (het reduceren van verschillen tussen man en vrouw tot 
louter biologische sekseverschillen die een onveranderlijke allesomvattende 
verklaringsgrond zouden zijn voor man-vrouwverschillen in relatie tot 
ziekte en gezondheid) een reële bedreiging van de gezondheid van man-
nen en vrouwen, temeer als op basis van een dergelijk reductionistisch 
biologisme aparte mannen- en vrouwenpoli’s worden opgericht. Veel van die 
poliklinieken, ontstaan vanuit de specialistische geneeskunde, baseren zich 
op problemen in specialistische populaties. Ze bieden hightechoplossingen 
aan, hebben nauwe banden met de farmaceutische industrie en dus een 
voorkeur voor medicamenteuze behandelingen. Wie de oorzaak van een 
klacht in biologische factoren zoekt, zal ook eerder medicatie voorschrijven, 
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want aan biologische factoren kun je met een pil iets doen. Sociale en 
contextuele factoren die de gezondheid van mannen en vrouwen en de 
gezondheidszorg beïnvloeden, zijn in de aanpak van deze poliklinieken 
ver te zoeken (Hammerström & Annandale 2012).

De term seksespecifieke geneeskunde doet anno 2014 te veel denken aan 
sekse als louter biologisch verschijnsel, met als gevolg dat vrouwengezond-
heid tegenover mannengezondheid komt te staan (Souwer & Lagro-Janssen 
2011). Gendersensitieve geneeskunde rekent ook de gezondheid van mannen 
expliciet tot voorwerp van haar onderzoek, juist vanwege de interactie 
tussen sociale genderrollen en gezondheid.

Concluderend: gender is een veronachtzaamde factor in de ontwikkeling 
van het individu en in de ziekteleer. Wellicht is voor een beter begrip van 
ziekten met alle diversiteit in uitingsvormen, beloop en behandeling, een 
paradigmawisseling nodig die gender als derde component toevoegt aan 
het ziekteconcept naast gen en omgeving.

3. Het domein van het wetenschappelijk onderzoek

Wat is de winst als we in onderzoek apart naar vrouwen en mannen kijken? 
Welke nieuwe kennis levert dat op?

Ik geef u drie voorbeelden. Het eerste onderzoek levert kennis op over 
biologische vrouw-manverschillen, het tweede geeft inzicht in genderver-
schillen in symptoomperceptie, hulpvraaggedrag en uitlokkende risicofac-
toren en het laatste onderzoek brengt genderstereotiepe opvattingen van 
hulpverleners aan het licht. Alle drie de voorbeelden worden besproken 
aan de hand van de indeling: Wat is het probleem; Hoe ziet gendersensitief 
onderzoek eruit; en Resultaat.

Voorbeeld 1 gaat over mogelijk genetische vrouw-manverschillen bij 
winterhanden en wintervoeten (perniones).

Winterhanden en wintervoeten (perniones) komen voornamelijk bij 
vrouwen voor. We hebben er tot nu toe geen goede verklaring voor. We 
beschikken ook niet over een goede behandeling, terwijl patiënten er wel 
last van ondervinden.

Met gendersensitief onderzoek hebben we onderzocht (in een case-
control family design study) of perniones meer voorkomt in de familie van 
patiënten met bewezen perniones, vergeleken met de familie van gematchte 
controles (Teunissen & Lagro-Janssen 2004).
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Het resultaat van het gendersensitieve onderzoek laat zien dat de kans 
om perniones te krijgen in een familie waarvan iemand de ziekte perniones 
heeft, bijna 4 keer (3,75) zo groot is als in een familie zonder perniones. De 
conclusie luidt dat een familiaire factor een rol speelt bij het ontstaan van 
perniones. Op basis van deze uitkomsten zullen we gaan onderzoeken of er 
een relatie is met een genetische factor, bijvoorbeeld door dna-onderzoek 
te doen in een familie met veel gevallen van perniones en door vervolgens 
vrouwen en mannen te vergelijken die wel en geen perniones hebben. 
Een andere mogelijkheid is om kwaliteitsverschillen van de Cold Induced 
Vascular Dilatation (civd) te vergelijken tussen vrouwen en mannen met en 
zonder perniones. Een minder goede civd bij vrouwen zou de vatbaarheid 
voor perniones kunnen verklaren. Vervolgens moet er gezocht worden naar 
een genetische verklaring voor deze verhoogde vatbaarheid en daarvoor is 
dna-onderzoek nodig. Een nieuwe generatie technieken, zoals volledige 
genoomanalyse, zou ons daarbij kunnen helpen. Aldus zijn er nieuwe 
hypothesen geformuleerd die tot een beter inzicht en mogelijk tot een 
betere therapeutische aanpak leiden.

Voorbeeld 2 betreft het onderzoek in de huisartspraktijk naar 
problemen van de bekkenbodem.

Het probleem is ten eerste dat klachten van de bekkenbodem hoofdzakelijk 
bestudeerd worden bij patiënten die naar de specialist verwezen zijn. Ten 
tweede worden ze in hoofdzaak bij vrouwen onderzocht. Echter, de meeste 
mensen met urine-incontinentie (ui) presenteren de klacht aan de huisarts 
en ui komt ook veel bij oudere mannen voor.

Hoe ziet gendersensitief onderzoek eruit? Er is onderzoek verricht in 
de eerste lijn onder mannen en vrouwen in een veel minder geselecteerde 
populatie dan die van de specialist (Teunissen & Lagro-Janssen 2009; Ger-
wen, Schellevis & Lagro-Janssen 2007; Lo Fo Wong, De Jonge, Wester, Mol, 
Römkens & Lagro-Janssen 2006). Zodoende wordt duidelijk dat er een grote 
verscheidenheid bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten met 
ui: in ernst, in symptoomperceptie, in de gevolgen en in therapiewensen. 
Mannen vragen veel sneller hulp dan vrouwen en voor minder ernstige 
incontinentieklachten, omdat ze, meer dan vrouwen, de klachten psychisch 
sterk als invaliderend ervaren en storend voor hun dagelijkse leven. Ook de 
angst voor verlies aan seksuele activiteit, onder andere erectiele dysfunctie, 
en de angst voor prostaatkanker zijn belangrijke redenen om naar een 
arts te gaan. Vrouwen op hun beurt wachten langer met een bezoek aan 
de huisarts, omdat ze het meer vinden horen bij het ouder worden. Een 
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andere bevinding is dat vrouwen buitenshuis vaak niet zittend plassen uit 
angst voor vieze wc-brillen, terwijl het hangen boven de wc mictieklachten 
in stand kan houden. Dat bij mannen ongewenste seksuele ervaringen in 
de voorgeschiedenis mogelijk een rol spelen bij mictieklachten is door het 
gendersensitieve perspectief een nieuwe onderzoeksvraag geworden.

Het resultaat van gendersensitief onderzoek laat zien dat integratie van 
gender in onderzoek in een ongeselecteerde man-vrouwpopulatie nieuwe 
kennis oplevert over de psychologische impact, hinder en onrust die ui bij 
mannen veroorzaakt, en over de angst voor prostaatkanker. Dat noopt tot 
meer onderzoek naar ui bij mannen, ook tot onderzoek ter preventie van ui 
na een prostaatectomie. Tot slot is er inzicht verkregen in de wijze waarop 
genderspecif iek gedrag (hangen boven het toilet) en levensgeschiedenis 
(misbruik) een rol kunnen spelen als risicofactoren voor het ontstaan van 
mictieklachten.

Voorbeeld 3 betreft onderzoek in de huisartspraktijk naar 
partnergeweld.

Steeds meer onderzoek laat zien dat partnergeweld veel voorkomt. Het 
probleem is dat de huisarts het echter nauwelijks signaleert en gangbare 
trainingen brengen daarin geen verbetering.

In gendersensitief onderzoek is aan zowel mannelijke als vrouwelijke 
huisartsen gevraagd hoe ze partnergeweld signaleren en interpreteren (Lo 
Fo Wong, Wester, Mol, Römkens, Hezemans & Lagro-Janssen 2008). Op deze 
manier is het mogelijk inzicht te krijgen in genderstereotiepe opvattingen 
van hulpverleners. Mannelijke huisartsen melden spontaan dat vrouwelijke 
slachtoffers het geweld uitlokken door hun partner seks te weigeren. Ze 
keuren het geweld niet goed, maar vinden wel het weigeren van seks een 
vermijdbare uitlokkende factor bij de slachtoffers. Vrouwelijke huisartsen 
vinden dit een geheel ontoelaatbaar argument. Vrouwelijke huisartsen 
bekommeren zich om de gevolgen van geweld voor de kinderen, een aspect 
dat bij de mannelijke huisartsen nauwelijks aandacht krijgt.

Het resultaat van een analyse van gender in het onderzoek toont verschil-
len in attitude aan tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen ten aanzien 
van partnergeweld en seksueel misbruik. Het onderzoek reikt tevens kennis 
aan over hoe een training effectief kan worden wanneer daarin rekening 
wordt gehouden met deze genderfactoren.

Concluderend: aandacht voor gender is in deze drie voorbeelden een 
voorwaarde voor gelijkheid. Gelijkheid niet in de zin van gelijke behande-
ling, maar in de zin van gelijke resultaten van behandeling. Soms is een 
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ongelijke behandeling voor mannen en vrouwen nodig om een gelijke kans 
op gezondheid te realiseren. Bovendien bepalen een adequate attitude en 
bejegening of de zorg voor alle vrouwen, ook voor kwetsbare, gemargina-
liseerde vrouwen in onze samenleving, in gelijke mate toegankelijk is. De 
mening van mannelijke huisartsen dat vrouwen het geweld zelf kunnen 
uitlokken, beïnvloedt hun houding, wat slachtoffers van geweld belem-
mert de dokter openlijk over hun situatie te vertellen (Dijkstra, Verdonk 
& Lagro-Janssen 2008).

Vooral kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews en focus-
groepen, geven een goed inzicht in wat patiënten of hulpverleners ervaren, 
denken, verwachten en willen. Ze zijn voor het patiëntgericht onderzoek 
onmiskenbaar van groot belang.

4. Het domein van het onderwijs

Ik bespreek eerst de valkuilen van het ‘neutrale lichaam’ en daarna de 
tegendraadse praktijk.

De valkuilen van het neutrale lichaam

Veel artsen of aanstaande artsen zijn zich of niet bewust van het bestaan 
van sekseverschillen anders dan hormonale verschillen of ze zien niet 
dat sekseverschillen de gezondheid van hun patiënten beïnvloeden. In de 
dagelijkse praktijk passen ze toe wat ze eerder hebben geleerd en dat is 
het diagnosticeren en behandelen van uniforme lichamen. In medische 
leerboeken, dat hebben we onderzocht, is kennis over verschillen tussen 
mannen en vrouwen schaars (Ridker, Cook, Lee, Gordon, Gaziano, Man-
son, Hennekens & Buring 2005). Het diepgewortelde dominante idee is 
namelijk dat het in de geneeskunde gaat over mensen, niet over mannen 
of vrouwen. Het principe van neutraliteit veronderstelt dat biologische 
processen, uitgezonderd de reproductie, bij vrouwen en mannen gelijk zijn. 
Deze gedachte houdt echter bij de toenemende groei aan gendersensitieve 
kennis geen stand (Hølge-Hazelton & Malterud 2009). Neutraliteit sug-
gereert onder meer objectiviteit. Het principe van het uniforme, neutrale 
en tevens objectief te kennen lichaam kent drie gebreken: genderblindheid, 
genderbias en androcentrisme (De Jonge, Teunissen & Lagro-Janssen 2004).

Het niet onderkennen of erkennen van het belang van sekseverschillen 
veroorzaakt genderblindheid, dat wil zeggen blind zijn voor en het veron-
achtzamen van verschillen tussen mannen en vrouwen. Het veroorzaakt 
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genderbias: de aanname dat wat voor het ene geslacht geldt, ook voor het 
andere geslacht zal gelden. Dat deze aanname tot calamiteiten kan leiden, 
is gebleken bij de werking van geneesmiddelen. Van de tien geneesmid-
delen die tussen 1997 en 2001 door de Food and Drug Administration (fda) 
vanwege ernstige bijwerkingen werden verboden, waren er acht die vooral 
bijwerkingen bij vrouwen bleken te geven (Klomp, Van Poppel, Jones, Lazet, 
Di Nisio & Lagro-Janssen 2012). Vrouwen onder de 65 jaar hebben, in tegen-
stelling tot mannen, weinig baat bij lage doseringen aspirine ter voorkoming 
van een infarct, terwijl het toch nog steeds wordt voorgeschreven (Risberg, 
Johansson & Hamberg 2011). Maar ook het omgekeerde komt voor: zo wordt 
problematisch alcoholgebruik bij mannen vaak niet gediagnosticeerd als 
depressie, omdat de diagnose van depressie vooral gebaseerd is op vrouw-
specif ieke criteria.

Sekse en gender zijn niet altijd relevant. Er is geen een-op-eenrelatie tus-
sen het man-zijn of vrouw-zijn en bijvoorbeeld bepaalde klachten, uitings-
vormen of gezondheidsgedrag. Genderbias kan ook ontstaan als er wordt 
uitgegaan van genderverschillen die berusten op sekse-stereotyperingen 
van mannen en vrouwen, zoals bijvoorbeeld de aanname dat mannen niet 
goed voor hun chronisch zieke partner zouden kunnen zorgen.

Omdat het neutrale lichaam wordt ingevuld als een mannelijk lichaam, 
meestal een mannelijk wit lichaam, wordt de man gezien als normaliteit, 
als de norm. Vrouwen wijken af van de norm. We noemen dat mannelijke 
dominantie of androcentrisme (Keuken, Haafkens, Moerman, Klazinga & 
Ter Riet 2007).

De tegendraadse praktijk

Bij veranderingen – en dat is wat gendersensitief onderwijs beoogt – is het 
interessant om te kijken wat mensen tegenhoudt om te veranderen: de 
tegendraadse praktijk.

Twijfel aan de juistheid van de feiten is een van de meest gebruikelijke 
reacties als men eigenlijk niet wil veranderen. Men gelooft bijvoorbeeld niet 
dat er nauwelijks medische indicaties of redenen zijn om, ter voorkoming 
van schade aan de bekkenbodem, standaard op de rug liggend te bevallen 
(Benschop & Van den Brink 2010). Ook de bevinding dat pijnbestrijding bij 
de bevalling met lachgas onder omschreven condities veilig en effectief is, 
geeft steevast aanleiding tot methodologische vraagtekens (Marmot, Allen, 
Bell & Goldblatt 2012).

Een tweede reactie is het marginaliseren van het belang van gender: aan 
de juistheid wordt niet getornd, maar wel aan de impact ervan. Andere 
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groepen worden belangrijker gevonden, zoals mensen met een lage soci-
aaleconomische status of een andere etniciteit. Natuurlijk is gender een 
onderdeel van de diversiteit van mensen en diversiteit is ruimer dan alleen 
gender: etniciteit, leeftijd, religie, klasse en seksuele voorkeur zijn allemaal 
factoren die verscheidenheid aanbrengen tussen mensen. Gender staat 
nooit op zichzelf. De wijze waarop gender zich manifesteert, varieert al 
naar gelang andere aanwezige sociale factoren, zoals etniciteit, religie en 
seksuele voorkeur, interfereren met gezondheid. Vergeten wordt dat de 
verschillende factoren vaak gelijktijdig werkzaam zijn. De factor gender 
speelt een specif ieke, telkens andere rol bij de genoemde groepen. Bij 
etniciteit bijvoorbeeld is gender vaak van additieve betekenis: allochtone 
vrouwen zijn meestal laaggeletterd, kennen een geringe maatschappelijke 
participatie en hebben weinig toegang tot emancipatoire bronnen. Migran-
tenjongens lopen de meeste kans om hun school niet af te maken, raken 
maatschappelijk buitengesloten en lopen daardoor een verhoogd risico op 
verslaving. In veel religies is de vrouwenrol ondergeschikt aan die van de 
man, waarbij seksueel misbruik oogluikend en soms openlijk is toegestaan.

Een derde reactie is het neutraliseren van het belang van gender door 
het probleem te individualiseren. Men beroept zich hierbij op de gedachte 
dat ‘ieder mens uniek is’, ‘elke patiënt anders is’, en op de uitspraak ‘dat 
de verschillen tussen vrouwen onderling groter zijn dan die tussen man-
nen en vrouwen’. De gedachte is juist, maar de redenering dat zij speciaal 
voor sekseverschillen zou gelden, is dat niet. Verschillen tussen mannen 
en vrouwen zijn net zo evidence based op groepsniveau als alle andere 
op groepsniveau verkregen uitkomsten, en daarop is een evidence based 
georiënteerd medisch curriculum gestoeld. In de spreekkamer moeten 
de uitkomsten van evidence based medicine altijd worden aangepast aan 
de individuele patiënt. Zo ook de feiten over verschillen tussen groepen 
mannen en groepen vrouwen.

Tot slot de reactie van afzijdigheid, die luidt dat sekseverschillen zeker 
belangrijk zijn, maar ‘iets van vrouwen’, en niet iets dat ‘hem als mannelijke 
docent’ aangaat (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi 2002).

Hoe houden we in het Nijmeegse universitaire onderwijs rekening met deze 
ervaring van tegendraadsheid?

Om hen bewust te maken van het belang van gender sluiten we nauw 
aan bij de persoonlijke leefwereld van de student of bij de dagelijkse 
praktijk van de arts. We vragen studenten bijvoorbeeld om een essay te 
schrijven over hun persoonlijke ontwikkeling tot vrouw respectievelijk 
man, te beginnen met welke vrouwelijke en mannelijke waarden van belang 
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werden geacht in het ouderlijk gezin. We vragen daarbij om na te denken 
over hoe gender een rol speelt in hun persoonlijke ontwikkeling en of zij 
genderspecif ieke eigenschappen bij zichzelf herkennen. Het creëren van 
veiligheid en kleinschaligheid is een voorwaarde om te kunnen reflecteren 
op en zich bewust te worden van de rol die gender speelt in de eigen ontwik-
keling. Artsen vragen we om vanuit hun eigen observaties in de praktijk 
casuïstiek ter bespreking in te brengen. In het studentenonderwijs werken 
we veel met spreekuurconsulten op f ilm en met simulatiepatiënten die we 
in genderproblematiek getraind hebben. We geven ook literatuuropdrach-
ten, zodat studenten zelf de feiten achterhalen, bijvoorbeeld de vraag of 
alcoholverslaving bij vrouwen andere complicaties kent dan bij mannen. We 
leren hun bij het literatuuronderzoek gebruik te maken van een genderlens, 
die speciaal is ontwikkeld om een literatuuronderzoek gendersensitief 
te maken (World Health Organization 2009). Hiermee wordt de relatie 
benadrukt tussen onderwijs en wetenschap, een voorwaarde voor een 
academische vorming.

We zorgen ervoor dat in het onderwijs als vanzelfsprekend gender in re-
latie tot diversiteit aan bod komt, vandaar ons keuzeblok ‘Sekse, seksualiteit 
en multiculturaliteit’, en tot slot: er participeert een aantal enthousiaste 
mannelijke docenten in ons onderwijs.

Het gebruik van tegendraadsheid biedt ook een prachtige kans om inzicht 
te krijgen in de opvattingen en vanzelfsprekende waarden die binnen 
de geneeskunde circuleren. Verborgen en ingeslepen genderstereotiepe 
vooroordelen komen op deze manier bovendrijven en kunnen ter discus-
sie worden gesteld (Jain 2013). Onderwijs kan dienen als een middel tot 
verandering van genderstereotyperingen.

Concluderend: gelijkheid kan pas worden bereikt als waarden, doelen 
en eindtermen van het geneeskundig onderwijs gendersensitief worden 
gedefinieerd.

5. Het domein van de maatschappelijke relevantie

De Wereldgezondheidsorganisatie (who) formuleerde acht millennium-
doelen die moeten leiden tot een betere gezondheidstoestand in de wereld 
in 2015. Aanleiding zijn de onrustbarende cijfers over sterfte en geweld als 
gevolg van de wereldwijde sociale ongelijkheid, in het bijzonder die van 
vrouwen (Marmot et. al. 2012). Een van de doelen is de bevordering van 
gendergelijkheid en het krachtiger maken van vrouwen: ‘Goal 3: To promote 
gender equality and to empower women.’
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Er sterven in de wereld per dag 130 vrouwen aan een illegale abortus 
en 650 vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling; er zijn dagelijks 150 
aangiften van verkrachtingen – in werkelijkheid betekent dit ruim 1.300 
verkrachtingen per dag – en tussen 18 en 48 procent van de vrouwen heeft 
te lijden onder partnergeweld (Krug et.al. 2002, World Health Organization 
2009)). Armoede, ongeletterdheid, het geen toegang hebben tot bronnen 
van zelfbeschikking en het verstoken zijn van macht en recht leiden tot 
gezondheidsbedreigende situaties waarin vrouwen – met de droom van 
een betere toekomst voor hun kinderen en familie – ten prooi vallen aan 
vrouwenhandel, worden uitgebuit in de prostitutie of als au pair of, met 
name in India en China, selectief als embryo worden geaborteerd (Jain 2013).

Wat we wellicht minder beseffen is dat deze sociale ongelijkheid mede 
stoelt op een fundamentele genderongelijkheid en de daaraan gekoppelde 
rollen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, die ook in Nederland niet 
geheel verdwenen zijn.

Er moet daarom blijvend aandacht zijn
– voor de schadelijke lichamelijke en geestelijke gevolgen van seksuele 

beschikbaarheid en geweld in relaties, binnen instituties, in de prosti-
tutie en de vrouwenhandel, wat onrustbarend veel voorkomt;

– voor informatie aan en een goede toegang voor laaggeletterde, vaak al-
lochtone vrouwen tot de zorg, met name informatie over anticonceptie, 
een gezonde zwangerschap en bevalling, want zij worden geconfronteerd 
met de hoogste babysterfte rondom de bevalling (perinatale sterfte);

– voor een laagdrempelige en vroegtijdige medicamenteuze zwanger-
schapsafbreking bij de huisarts, want die is momenteel niet toegestaan;

– voor de gevolgen die de constructie van mannelijkheid inhoudt voor 
de gezondheid van mannen, want passende preventieve maatregelen 
ontbreken;

– voor de gevolgen die politieke keuzen in het zorgstelsel voor vrouwen 
hebben, want als er gekort wordt op de Algemene wet bijzondere 
ziektekosten (awbz), als er een overheveling plaatsvindt van centrale 
naar gemeentelijke overheid (Wet op Maatschappelijke Ondersteuning, 
wmo), komen thuiszorg, en mantelzorgers van kinderen met een beper-
king of ontwikkelingsstoornis, van chronisch zieken en ouderen onder 
druk te staan, en verzorgers en mantelzorgers zijn vooral vrouwen. Wie 
de kinderopvang beknot, treft vooral werkende moeders.

Dit brengt me tot mijn laatste conclusie: het blijft van belang om de rol van 
gender in het licht van gelijke zorg zichtbaar te maken in het maatschap-
pelijke debat.
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6. Samenvatting

In dit artikel heb ik de meerwaarde aangetoond die het gender-perspectief 
biedt aan zorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Ik heb 
inzicht gegeven in de verandering die een gendersensitieve geneeskunde 
inhoudt, die tevens een verandering betekent in het ziekteconcept. Ik 
heb gewezen op de tekortkomingen die schuilen in een louter biologische 
benadering. Een biopsychosociale denkwijze, zoals gangbaar in de huisarts-
geneeskunde, en een personalized medicine zullen hun voordeel kunnen 
doen met de verworvenheden vanuit de gendersensitieve geneeskunde.

Tot slot heb ik laten zien hoezeer gender en gelijkheid in de geneeskunde 
met elkaar te maken hebben. Toepassing van gendersensitieve kennis biedt 
gelijke kansen op de juiste zorg. Gegevens uit gendersensitief onderzoek 
wijzen erop hoe belangrijk het is om te streven naar gelijke gezondheids-
uitkomsten. Gelijke uitkomsten kunnen juist nopen tot een ongelijke 
behandeling voor vrouwen en mannen. Bovendien bepalen attitude en 
bejegening of de zorg toegankelijk is voor alle vrouwen, ook voor kwetsbare, 
gemarginaliseerde groepen vrouwen in onze samenleving.

Tabel 2  De meest gepresenteerde aandoeningen per 1.000 patiëntjaren bij vrouwen 

en mannen, 15-19 jaar 

Vrouwen Mannen

Anticonceptie 325 Kneuzing 106
Nervositeit 117 Hooikoorts 48
Verkoudheid 99 Verkoudheid 48
Urineweginfecties 97 Acne 48
Kneuzing 87 Nervositeit 39
Acne 81 overige symptomen 

bewegingsapparaat
39

Huiduitslag 66 Verzwikte enkel 37
pijnlijke menstruatie 61 Verwondingen 37
wratten 47 Astma 35
Hooikoorts 45 wratten 32
overige symptomen 
bewegingsapparaat

43 Huiduitslag 32

candida vagina 42 Eczeem 27
oogontsteking 40 Griep 25
Moe/malaise 40 oorprop 21
Astma 38 Gedragsstoornis 20

Bron: Van de Lisdonk, Van den Bosch, Lagro-Janssen & Schers 2008
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Tabel 3  De meest gepresenteerde aandoeningen per 1.000 patiëntjaren bij vrouwen 

en mannen, 50-54 jaar

Vrouwen Mannen

onderzoek/screening 254 Hoge bloeddruk 121
Nervositeit 209 Nervositeit 111
Hoge bloeddruk 131 overgewicht 25 < qi = 30 96
Spataderen 119 Vetstofwisselingsstoornis 71
Adipositas qi > 30 111 Adipositas qi > 30 62
Verkoudheid 99 Verkoudheid 62
Huiduitslag 86 oorprop 60
overgangsklachten 86 Diabetes mellitus 54
overgewicht 25 < qi = 30 67 Huiduitslag 52
Spierklachten bovenste gordel 65 overige symptomen 

bewegingsapparaat
40

Urineweginfecties 64 Rugpijn zonder uitstraling 38
overige symptomen 
bewegingsapparaat

59 Spierklachten bovenste gordel 36

Migraine 58 Schouderklachten 36
Schouderklachten 54 onderzoek/screening 35
Maagklachten 53 Kneuzing 33

Bron: Van de Lisdonk, Van den Bosch, Lagro-Janssen & Schers 2008

Tabel 4  De meest gepresenteerde aandoeningen per 1.000 patiëntjaren bij vrouwen 

en mannen, 70-74 jaar 

Vrouwen Mannen

Hoge bloeddruk 370 Hoge bloeddruk 316
Spataderen 299 Diabetes mellitus 190
Nervositeit 242 overgewicht 25 < qi = 30 188
overgewicht 25 < qi = 30 219 Vergrote prostaat 185
Vetstofwisselingstoornis 209 Angina pectoris 163
Adipositas qi > 30 193 Doofheid 155
Urineweginfecties 192 Vetstofwisselingstoornis 146
Staar 174 Hartinfarct 145
Knieslijtage 165 Knieslijtage 137
Diabetes mellitus 153 Adipositas qi > 30 137
Verkoudheid 126 copd 137
Doofheid 120 Spataderen 135
Urine-incontinentie 111 Nervositeit 123
Huiduitslag 109 Staar 120
Heupslijtage 106 Huiduitslag 102

Bron: Van de Lisdonk, Van den Bosch, Lagro-Janssen & Schers 2008
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5 Gebrek aan aandacht voor validisme  
helpt achterstelling van burgers met een 
chronische aandoening in stand houden
Dr. Karen Mogendorff1

Het wekt nauwelijks maatschappelijke verontwaardiging of verwondering dat 
jongeren met chronische beperkingen niet of nauwelijks gebruik kunnen maken 
van publieke voorzieningen en tot voor kort vrij gemakkelijk arbeidsongeschikt 
werden verklaard. De achterblijvende (arbeids)participatie van mensen met een 
beperking wordt vaak nog primair toegeschreven aan de aandoening; volgens de 
dominante beeldvorming zijn gehandicapten nog steeds zielig, hulpbehoevend, 
passief en tot niet veel in staat. Ondersteuning bij maatschappelijke participatie 
wordt veelal gezien als een gunst, een vorm van liefdadigheid. De consequentie 
hiervan is dat de intrekking van zorg of ondersteuning niet behandeld wordt 
als een schending van een fundamenteel recht maar als een kostenbeheersings-
vraagstuk. Grotendeels buiten beeld blijft dat de achtergestelde positie van 
burgers met een beperking in ieder geval deels te wijten is aan discriminatie.

Deze bijdrage gaat over discriminatie op grond van handicap: validisme. 
Validisme is in de eerste plaats vervelend voor mensen met een beperking zelf. 
Burgers met een beperking zijn nu veel tijd en energie kwijt aan het vermijden 
of overwinnen van barrières zoals ontoegankelijke gebouwen en steeds ver-
anderende regels en voorzieningen. Daarnaast is validisme maatschappelijk 
gezien onwenselijk, alleen al omdat het hoge overheidsuitgaven met zich 
meebrengt. Ik betoog daarom dat voor het verbeteren van de maatschappelijke 
positie van burgers met een beperking meer structurele aandacht nodig is voor 
het voorkomen en bestrijden van validisme bij maatschappelijke initiatieven, 
regelingen en voorzieningen.

1. Inleiding

In Nederland wordt de achterblijvende maatschappelijke positie en partici-
patie van burgers met een chronische aandoening doorgaans niet expliciet 

1 Dr. Karen Mogendorff is antropoloog en communicatiewetenschapper. Ze is gespecialiseerd 
in onderzoek onder jongeren met een beperking en in interactie-analyse. 
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in verband gebracht met discriminatie – het onterecht anders behandelen 
van en het niet of onvoldoende rekening houden met mensen met een 
beperking (Van Houten & Bellemakers 2002; Mink 2010). Het wekt bijvoor-
beeld nauwelijks verontwaardiging of verwondering dat jongeren met 
chronische beperkingen tot voor kort vrij gemakkelijk arbeidsongeschikt 
werden verklaard of dat burgers met een beperking vaak nauwelijks gebruik 
kunnen maken van publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer.2 In 
plaats daarvan wordt doorgaans de negatieve beeldvorming over mensen 
met een beperking als passief, onproductief, zielig, hulpbehoevend en niet 
tot veel in staat, gelinkt aan hun chronische aandoening (Gorter 1983; Mink 
2010; Mogendorff 2002a en b).3 Deze negatieve beeldvorming geeft – als 
men deze voor waar aanneemt – ook een verklaring voor de achtergestelde 
positie van burgers met een beperking: het ligt primair aan hun chronische 
aandoening. Dit ligt anders bij andere gronden van discriminatie zoals 
ras, geslacht, seksuele voorkeur of etniciteit. De negatieve of stereotiepe 
beeldvorming over bijvoorbeeld vrouwen wordt eerder ter discussie gesteld 
en eerder geassocieerd met discriminatie.

Op basis van de geringe aandacht voor discriminatie op grond van 
handicap zou men kunnen denken dat het nauwelijks voorkomt of in ieder 
geval niet tot grote problemen leidt. Klachtenregistraties van antidiscrimi-
natiebureaus laten echter zien dat discriminatie op grond van handicap 
in de klachten-topdrie staat (Driessen 2013; Verseput 2013). Validisme is in 
de eerste plaats vervelend voor mensen met een beperking zelf. Burgers 
met een beperking zijn nu veel tijd en energie kwijt aan het vermijden of 
overwinnen van barrières zoals ontoegankelijke gebouwen, procedures 
en voortdurend wisselende regelgeving en voorzieningen. Door diezelfde 
barrières – materieel en immaterieel – worden burgers met een beperking 
gehinderd in het realiseren van hun volledige potentieel. Validisme kan 
ook bijdragen aan hogere sterftecijfers, onder andere doordat de zorg 
onvoldoende toegankelijk is en onvoldoende afgestemd is op de noden 
van burgers met een beperking (Lui & Clark 2010). Daarnaast is validisme 
maatschappelijk gezien onwenselijk, alleen al omdat het hoge overheids-
uitgaven met zich meebrengt.

2 In ieder geval tot in 2010, toen de Wajong is herzien, werden burgers met een aangeboren 
beperking vaak vrij gemakkelijk arbeidsongeschikt verklaard.
3 Niet alle burgers met een beperking hebben in gelijke mate last van de negatieve beeldvor-
ming. Mensen met een psychische beperking kunnen bijvoorbeeld meer hinder ondervinden 
van negatieve berichtgeving in de media over tbs-ers (Mink 2010). De participatiegraad tussen 
burgers met een beperking loopt ook uiteen (Mink 2010). Burgers met een verstandelijke 
beperking participeren bijvoorbeeld minder dan burgers met een lichamelijke beperking. 
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Deze bijdrage gaat over discriminatie op grond van handicap: validisme. 
Eerst ga ik in op wat validisme inhoudt (1), in welke gedaanten het zich 
voordoet (2) en waarom het nauwelijks leeft in het maatschappelijke debat 
(3). Vervolgens ga ik in op de positie van burgers met een beperking (4). 
Daarbij betoog ik dat voor de verbetering van de maatschappelijke positie 
van burgers met een beperking, meer integrale en structurele aandacht 
nodig is voor het voorkomen en bestrijden van validisme bij maatschap-
pelijke initiatieven, regelingen en voorzieningen. Maatschappelijke 
bewustwording van validisme en een grotere acceptatie van inclusie van 
burgers met een beperking in de openbare ruimte, het onderwijs en op 
de arbeidsmarkt, kunnen helpen bij het vergroten van de gelijkwaardige 
maatschappelijke participatie van burgers met een handicap zoals wordt 
betoogd in de slotparagraaf (5).

2. Discriminatie op grond van handicap: een veelomvattend 
probleem

In Nederland nemen burgers met een chronische aandoening, beperking 
of handicap als groep een achtergestelde maatschappelijke positie in.4 Ze 
hebben een lager besteedbaar inkomen, hebben minder vaak een partner, 
nemen veel minder frequent deel aan het arbeidsproces en worden veel 
minder gezien en gehoord op straat, in de media en in het maatschappelijk 
debat dan hun leeftijdgenoten zonder beperking. Daarnaast willen burgers 
met een beperking er meer toe doen in de samenleving dan ze nu doen (De 
Klerk 2002; Van Houten 2001; Van Houten & Bellemakers 2002).

Anders dan hun maatschappelijke onzichtbaarheid doet vermoeden, gaat 
het om een grote en groeiende minderheidsgroep. Volgens het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) hadden 5,3 miljoen Nederlanders 
in 2011 één of meerdere chronische aandoeningen en neemt hun aantal toe 
met 17 procent per jaar. De meeste burgers met een chronische aandoening 
zijn ouderen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) heeft 
ook een aanzienlijk deel – 15 procent of 1,7 miljoen mensen in 2009 – van 
de beroepsbevolking een zogenoemde arbeidsbeperking. Vier op de tien 

4 Ik gebruik in deze bijdrage de aanduidingen burgers met een chronische aandoening, bur-
gers met een beperking en burgers met een handicap door elkaar. In de dagelijkse omgang spreekt 
men in Nederland nog wel van gehandicapten of mensen met een handicap, in beleidstaal heeft 
men het veelal over burgers met een beperking. Mensen met een beperking hebben doorgaans 
een chronische aandoening, maar niet alle mensen met een chronische aandoening zijn per se 
beperkt. 
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arbeidsgehandicapten werkt, van wie de helft in deeltijd; de arbeids-
participatie van mensen met een beperking is de laatste jaren enigszins 
afgenomen.5

Discriminatie op grond van handicap wordt sinds kort in Nederland 
met de term validisme aangeduid.6 Van validisme is sprake als mensen 
met een handicap of chronische ziekte nadeel ondervinden van het feit 
dat valide mensen tot norm zijn verheven in de sociale werkelijkheid (Van 
Dale 2006) en/of dat ze onterecht ongelijk behandeld worden (Den Brok-
Rouwendal 2005).7 Dit houdt in dat er in de samenleving onvoldoende 
rekening gehouden wordt met mensen die (tijdelijk) niet aan de norm van 
validiteit of normaliteit kunnen voldoen. Of zoals Campbell (2001, p. 44) 
ableism – Engels voor validisme – def inieert:

A network of beliefs, processes and practices that produces a particular 
kind of self and body (the corporeal standard) that is projected as the 
perfect, species-typical and therefore essential and fully human.

Deze def initie impliceert dat validisme niet alleen een probleem is voor 
burgers met een chronische aandoening, maar dat ook zwangeren, ouders 
met buggy’s, kleine kinderen of mensen met een gebroken been hinder 
kunnen ondervinden van validisme.

Validisme kan zich op vele manieren uiten. Veel openbare gebouwen 
zijn ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers, websites kunnen lang niet 
altijd geraadpleegd worden door slechtzienden en medische zorg is vaak 
slechter toegankelijk voor burgers met beperking dan voor burgers zonder 
beperking. Dit komt doordat gebouwen, websites, medische apparatuur, 

5 Het grote verschil tussen 5,3 miljoen chronisch zieken en gehandicapten en 1,7 miljoen 
arbeidsgehandicapten komt deels doordat veel chronisch zieken niet tot de beroepsbevolking 
behoren, deels doordat een chronische ziekte of aandoening niet altijd tot een arbeidsbeperking 
leidt en doordat sinds 2009 het aantal chronisch zieken en gehandicapten beter wordt bijgehou-
den. Meer info: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/
artikelen/archief/2010/2010-3243-wm.htm.
6 De term validisme is in 2006 voor het eerst opgenomen in de Van Dale (persoonlijke com-
municatie, redactie Van Dale, d.d. 22 januari 2014). In vooral de Angelsaksische landen en de 
Verenigde Staten leeft de Engelse variant van validisme – ableism – al langer. 
7 In de vs en gb wordt er wel onderscheid gemaakt tussen ableism (validisme) en disablism (in 
het Nederlands zou dat invalidisme zijn, maar die term wordt in het Nederlands niet gebruikt). 
De Van Dale-def initie (2006) valt goeddeels samen met het Engelse ableism. De overheid schaart 
echter onder validisme alle vormen van discriminatie op grond van handicap. In deze bijdrage 
gebruik ik de term validisme daarom ook voor alle vormen van discriminatie op grond van 
handicap, ook al kan het in sommige gevallen zinvol zijn om onderscheid te maken tussen 
ableism en disablism. 
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lichamelijk onderzoek en protocollen en richtlijnen voor behandeling van 
uiteenlopende aandoeningen onvoldoende rekening houden met de burger 
of patiënt met een van de norm afwijkend lichaam (zie onder andere Kroll 
et al. 2006; Powell 2013; Loja et al. 2013).

In iedere levensfase en in elke levenssfeer kan validisme voorkomen: op 
het dagverblijf, in de klas, op het (vrijwilligers)werk, in het ziekenhuis, in de 
thuissituatie, in het uitgaansleven, in het openbaar vervoer, in het stemhokje 
(Mogendorff 2002ab). En zoals Vandekinderen et al. (2012) laten zien kan 
validisme zelfs voorkomen in arbeidsreïntegratieprojecten. Doordat vali-
disme zich gedurende de hele levensloop op vele terreinen manifesteert, kan 
de impact ervan op het leven van burgers met een beperking erg groot zijn.

Kinderen met een handicap wordt bijvoorbeeld nog wel eens geadviseerd 
om op een lager niveau onderwijs te volgen dan ze intellectueel aankunnen, 
omdat ze ‘het toch al zwaar hebben met hun handicap’ (Mogendorff 2002a). 
Een relatief lager opleidingsniveau kan op latere leeftijd vervolgens weer 
leiden tot minder kansen op de arbeidsmarkt; uit de analyse van Berthoud 
(2008) blijkt dat opleidingsniveau van grotere invloed is op iemands arbeids-
marktpositie dan de aard en ernst van iemands lichamelijke beperking.

Naast validisme hebben burgers met een chronische aandoening vaak te 
maken met discriminatie op andere gronden. Mensen met een zogenoemde 
zichtbare beperking kunnen ook gediscrimineerd worden op grond van 
een afwijkend uiterlijk (Colic-Peisker & Tilburg 2007; Dijkstra 1979). Werk-
gevers weren bijvoorbeeld nog weleens werknemers met een beperking 
uit zogenoemde representatieve functies omdat ze er niet representatief 
genoeg uit zouden zien (Hendriks 2000, p. 40). Daarnaast kunnen burgers 
met een beperking te maken krijgen met seksisme, leeftijdsdiscriminatie 
en racisme. Achterstelling op grond van sociale kenmerken in verschillende 
combinaties – bijvoorbeeld gekleurde vrouw met een beperking – wordt 
niet altijd expliciet geduid in termen van discriminatie, maar onderzoek 
op dit terrein is in opkomst. De benadering die kijkt naar achterstelling 
op meerdere gronden in hun onderlinge samenhang staat bekend als het 
kruispuntdenken of intersectionaliteit (Cramer & Plummer 2009; Den 
Brok-Rouwendal 2005).

Validisme is vaak indirect van aard in de zin dat het veelal voortkomt uit 
het feit dat bij de inrichting van de samenleving doorgaans niet of nauwe-
lijks rekening gehouden wordt met burgers met een chronische aandoening 
. Daarnaast zijn er ook directe vormen van discriminatie, bijvoorbeeld 
geweld tegen mensen met een chronische aandoening (zie Taylor et al. 2012). 
Uit onderzoek van Van Berlo et al. (2011) blijkt dat mannen en vrouwen 
met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking substantieel 
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vaker te maken hebben met seksueel geweld dan burgers zonder beperking. 
Of, minder gewelddadig, uit onderzoek van Gras et al. (1996) blijkt dat bij 
gelijke cv’s een vermelding van handicap signif icant minder vaak leidt tot 
een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

3. Gebrek aan bewustzijn dat validisme een probleem is

Behalve dat validisme een probleem is en zich op vele manieren kan uiten, 
zit het vaak nog niet of nauwelijks tussen de oren dat een nadelige behande-
ling van burgers met een beperking niet noodzakelijkerwijs het gevolg is 
van die beperking. Dit laatste wordt zichtbaar als je validisme vergelijkt met 
andere vormen van discriminatie. Het is in Nederland breed geaccepteerd 
dat de achterblijvende maatschappelijke positie van vrouwen deels ligt 
aan het ‘glazen plafond’ en en het wordt niet betwijfeld dat in Nederland 
discriminatie op grond an seksuele geaardheid of etnische voorkomt.. Als 
iemand met een beperking niet werkt, wordt echter veelal in eerste instantie 
gedacht dat dit primair aan zijn of haar aandoening ligt, terwijl de meeste 
burgers met een beperking in staat zijn enige vorm van arbeid te verrichten. 
Ook zijn racisme, seksisme en homofobie, homohaat en antisemitisme 
ingeburgerde begrippen.8 Dit geldt niet voor validisme; de term wordt niet 
of nauwelijks in de literatuur gebruikt.

Burgers met een beperking nemen zelf vaak ook niet de term validisme 
in de mond als ze spreken over de negatieve beeldvorming en de fysieke 
en sociale barrières waar ze tegenaan lopen of rollen; ze geven niet graag 
toe dat ze gediscrimineerd worden (Mogendorff 2002b). In Amerikaanse 
studies waarin burgers met een beperking aan het woord komen, duiden 
burgers hun ervaringen eerder in termen van discriminatie (bijv. Hyder & 
Tissot 2013). Een reden daarvoor is dat je als gediscrimineerde partij het 
risico loopt heersende negatieve beeldvorming dat gehandicapten zielig zijn 
te versterken. En als jongeren met een beperking iets niet willen dan is het 
zielig gevonden worden (Mogendorff 2002a). De tegenzin om te spreken over 
discriminatie kan ook te maken hebben met auto-validisme (Bruno 1999); 
hiervan is sprake wanneer burgers met een beperking zelf de dominante 
negatieve beeldvorming (deels) verinnerlijkt hebben (Dijkstra 1979). Het 
laatste kan leiden tot het toeschrijven van een ongunstige behandeling 
als terecht, tot een negatief zelfbeeld en onderbenutting van de eigen 

8 Al zijn bijvoorbeeld racisme en seksediscriminatie wel omgeven met taboes (zie ook de 
bijdrage van Ghorashi in deze bundel). 
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capaciteiten (Bruno 1999; Mogendorff 2002a). Als je denkt dat je relatief 
slechte positie terecht is, ben je minder snel geneigd er wat aan te doen. 
Beleidsmakers kunnen daardoor ook onterecht uitgaan van de stelling dat 
burgers met een beperking die zich niet gediscrimineerd voelen ook niet 
gediscrimineerd worden.

Een vorm van validisme die deels aangepakt zou kunnen worden door 
het maatschappelijk besef van validisme te vergroten, is het zogenoemde 
discursief validisme: discriminatie met taal en beeld (Boréus 2006). In 
de media en het dagelijks taalgebruik klinkt nog weleens validisme door 
(Haller & Zhang 2013). Veel academische uitgevers hebben bijvoorbeeld 
richtlijnen opgesteld om genderneutraal taalgebruik te bevorderen en 
racisme tegen te gaan, maar ze hebben nog geen richtlijnen voor disability-
neutraal taalgebruik ontwikkeld. Over discursief validisme valt volgens 
Boréus (2006) negatieve representatie van de invalide Ander, uitsluiting 
van maatschappelijke vertogen van burgers met een beperking, voorstellen 
die personen van de gediscrimineerde groep benadelen en objectivering 
van burgers met een beperking. Een veelvoorkomende vorm van discursief 
validisme in Nederlandse berichtgeving is dat de prestaties van burgers met 
een beperking niet op hun eigen merites worden beoordeeld maar vrijwel 
altijd aan de hand van validistische normen. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar 
toen in 2010 een nos-presentator de vraag opwierp of de prestaties tijdens 
de Paralympische Zomerspelen in Londen wel als topprestaties geduid 
kunnen worden. Het weerwoord van de Paralympische sporter aan wie 
dat gevraagd werd, was dat op de Paralympische Spelen topsport werd 
bedreven: ‘Maar zeer weinig mensen met een verlamd lichaam als het mijne 
kunnen een vergelijkbare sportieve prestatie neerzetten.’ De vraag van de 
nos-presentator is opvallend te noemen, gegeven dat deze vraag – terecht 
– niet gesteld wordt als vrouwelijke topsporters op de Olympische Spelen 
minder snelle tijden maken dan hun mannelijke collega’s op hetzelfde 
onderdeel. Gelukkig werd deze vraag niet meer gesteld bij de Paralympische 
Winterspelen 2014 in Sotsji.

Berichtgeving in de media over burgers met een beperking is ook tamelijk 
eenzijdig. Media zijn voornamelijk gericht op de medische toestand, zorg-
behoeften en/of de afhankelijkheid van burgers met een beperking van de 
overheid, en helpen daarmee de negatieve beeldvorming te reproduceren 
dat burgers met een beperking vooral zorgconsumenten en steuntrekkers 
zijn (Brenninkmeijer 1997). De introductie van sociale media heeft het 
inmiddels wel mogelijk gemaakt dat burgers met een beperking zelf met 
alternatieve beeldvorming komen (zie ook Haller 2010). Ten slotte wordt 
met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving 
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de afhankelijkheid van burgers met een beperking van de overheid in 
toenemende mate als problematisch voorgesteld in diverse media.9

Als men bestudeert hoe er over burgers met een beperking gesproken 
en geschreven wordt, dan valt op dat er nauwelijks onderscheid gemaakt 
wordt tussen verschillende groepen burgers met een beperking. Er wordt 
voornamelijk onderscheid gemaakt tussen burgers met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking en tussen burgers met of zonder arbeidshandicap. 
Hieruit kan men concluderen dat er onvoldoende recht wordt gedaan aan de 
grote diversiteit die de populatie van burgers met een beperking kenmerkt.

Kijkt men naar de thema’s die worden aangesneden in het maatschap-
pelijke vertoog, dan valt op dat er vooral gesproken wordt over regelingen 
en voorzieningen gericht op het garanderen van een inkomen voor arbeids-
gehandicapten ‘die het echt nodig hebben’ ((nieuwe)Wajong en Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (wia)). Het gesprek gaat ook over hulpmid-
delen en voorzieningen om burgers met een beperking te ondersteunen bij 
het algemeen dagelijks leven en hun lokale participatie te bevorderen (de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)). Verder richt het vertoog zich 
op regelingen en voorzieningen om werkgevers te verleiden meer mensen 
met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Als men specif iek het vertoog over arbeidsparticipatie van burgers met 
een beperking volgt, dan valt op dat er nauwelijks gesproken wordt over 
wat burgers met een arbeidsbeperking maatschappelijk kunnen bijdragen 
met hun capaciteiten en talenten. In plaats daarvan spitst de discussie 
zich toe op kosten en hoe werkgevers gecompenseerd kunnen worden 
voor de risico’s die volgens hen gepaard gaan met het in dienst nemen 
van mensen met een beperking. Deze eenzijdige focus op afdekking van 
risico’s is opvallend te noemen. Werkgevers nemen vaak geen mensen in 
dienst in wie ze niets zien, ook niet als eventuele risico’s worden afgedekt. 
Uit onderzoek is verder bekend dat werkgevers nog wel eens vooroordelen 
hebben met betrekking tot burgers met een arbeidsbeperking (bijv. Dalgin 
& Bellini 2008); Hendriks 2000). Aandacht besteden aan wat burgers met 
een arbeidsbeperking economisch en maatschappelijk kunnen bijdragen 
lijkt daarmee geen overbodige luxe. In een gesprek kan achterhaald worden 
in hoeverre de risicoperceptie van werkgevers reëel is en niet ingegeven 
wordt door vooroordelen en discriminatie.

9 Zie voor een kritisch geluid met betrekking tot ontwikkelingen rond de participatiesamen-
leving http://www.socialevraagstukken.nl/site/dossiers/participatiesamenleving/(geraadpleegd 
op 2 februari 2014). 
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Al lange tijd bestaat er wetgeving die discriminatie in zijn algemeenheid 
strafbaar stelt. Volgens de Nederlandse Grondwet is discriminatie op welke 
grond dan ook verboden. Als er over discriminatie gesproken wordt blijft 
handicap of beperking als grond van discriminatie echter veelal buiten 
beeld; op 23 november 2012 heeft een initiatief van D66, GroenLinks en de 
sp om handicap en seksuele geaardheid als grond van discriminatie op te 
nemen in het antidiscriminatieartikel van de Grondwet het niet gehaald 
(Redactie Politiek 2012). Opname van handicap als expliciete grond van 
discriminatie zou echter kunnen bijdragen aan erkenning en bewustzijn in 
brede kring dat op grond van handicap gediscrimineerd wordt in Nederland.

Sinds 1 december 2003 bestaat er wel Nederlandse wetgeving die er 
specif iek op gericht is de maatschappelijke positie van burgers met een 
beperking te verbeteren en discriminatie op grond van handicap tegen te 
gaan. In eerste instantie alleen in het beroepsonderwijs en op de arbeids-
markt, maar langzaamaan wordt de reikwijdte van de wet uitgebreid. Het 
gaat om de zogenoemde Wet gelijke behandeling van mensen met een 
handicap of chronische ziekte (wgb h-cz)). Een eerste evaluatie van de wgb 
door Van der Klein et al. (2009) laat zien dat burgers met een beperking op 
meer terreinen discriminatie ervaren dan wordt gedekt door de wet en 
dat de wgb h-cz ook nog relatief onbekend is. Ook is Nederland een van de 
weinige Europese landen die het vn-verdrag van de rechten van burgers 
met een beperking uit 2006 nog moet ratif iceren. Na de ratif icatie – volgens 
planning in 2015 – zullen burgers met een beperking op veel meer terreinen 
validisme kunnen aankaarten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld ook afdwingen 
dat stemhokjes toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelgebruikers.

Vooralsnog lijkt Nederland, dat zich traditioneel prof ileert als een tole-
rant land, niet bijzonder vooruitstrevend als het gaat om het voorkomen 
en bestrijden van validisme, zeker in vergelijking met de Angelsaksische 
landen, die meer geneigd zijn handicap te benaderen vanuit een mensen-
rechtenperspectief (Vanhala 2006).10 Voor zover Nederland werk maakt van 
antidiscriminatiebeleid lijkt dit voor een belangrijk deel gemotiveerd te 
worden door stimulansen daartoe vanuit de Verenigde Naties en de eu (Bell 
2008; Harpur 2011). Discriminatie op grond van handicap leeft nauwelijks 
in de Nederlandse samenleving.

Om inzichtelijk te maken waarom men in Nederland terughoudend is als 
het gaat om de achterblijvende maatschappelijke positie van mensen met 
een beperking als discriminatie te duiden en te behandelen, zal ik hieronder 

10 Hiermee wil ik niet suggereren dat alles ideaal is geregeld in andere landen.
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dieper ingaan op hoe in Nederland tegen burgers met een beperking wordt 
aangekeken en hoe met hen wordt omgegaan.

4. De positie van burgers met een beperking – verzorgd en 
gemarginaliseerd

In Nederland is nog steeds sprake van een relatief grote segregatie en van 
marginalisering van burgers met een beperking in vooral het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt (Van Houten 2001; Walraven & Andriessen 2003). Een 
relatief groot aantal kinderen met een beperking volgt speciaal onderwijs 
in vergelijking met veel andere West-Europese landen zoals Denemarken 
en Groot-Brittannië (Schuman 2007; Smeets 2007). Deze segregatie in het 
onderwijs gaat samen met een relatief hoog voorzieningenniveau (Van 
Houten 2001).

Tot voor kort bijvoorbeeld werden Nederlandse kinderen met een han-
dicap ongeacht de aard en ernst van hun beperking als vanzelfsprekend 
naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Ze zouden daar beter tot hun 
recht komen (Avramidis & Norwich 2002; Schuman 2007). Een nadeel is dat 
kinderen die speciaal onderwijs volgen relatief weinig contact hebben met 
hun leeftijdgenootjes zonder beperking. Ook sluit het speciaal onderwijs 
vaak onvoldoende aan op regulier vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 
Lange tijd is gedacht dat kinderen met een handicap niet lang zouden leven, 
in een uitkering terecht zouden komen of zouden komen te werken in de 
sociale werkvoorziening (Dullaert 2011; Schuman 2007).

In het laatste decennium is er wel wat veranderd: het speciaal onderwijs 
besteedt nu mede onder invloed van veranderende wet- en regelgeving meer 
aandacht aan uitstroom naar reguliere arbeid van zijn leerlingen (Blok 2011). 
Daarnaast biedt een beperkt aantal scholen in het speciaal onderwijs nu 
havo- en vwo-onderwijs aan dat zo veel mogelijk rekening houdt met de 
beperkingen van leerlingen, zoals door aanpassing van lesvormen – maar 
niet van exameneisen (zie bijvoorbeeld Dullaert 2011). Niet ieder kind met 
een beperking die het havo/vwo-niveau aankan, kan echter altijd terecht 
in het speciaal onderwijs. En reguliere scholen weigeren nog wel eens 
leerlingen met een beperking die zich mogelijk niet kunnen aanpassen aan 
de vigerende normen in het regulier onderwijs. Per augustus 2014 wordt de 
Wet op het passend onderwijs gefaseerd ingevoerd , maar reguliere scholen 
geven aan daar nog niet klaar voor te zijn (ecpo 2013).

Marginalisering van burgers met een beperking heeft niet alleen te 
maken met segregatie maar ook met de opvoeding (zie ook Blok 2011, p. 
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67-72). Nederlanders leren namelijk al op jonge leeftijd dat het onbeleefd 
is om te staren naar mensen met een beperking/afwijkend uiterlijk. Ik heb 
bijvoorbeeld vaak meegemaakt dat een moeder een tik tegen het hoofd van 
haar kind gaf als ze dat betrapte op staren naar mij (ik loop zichtbaar anders 
dan normaal). Desondanks kijken mensen in de praktijk wel extra veel naar 
mensen met een beperking (Garland-Thomson 2009), maar als je ze vraagt 
of ze mensen met een beperking kennen of wel eens op straat tegenkomen 
dan is de kans groot dat ze eerst ‘nee’ antwoorden en pas in tweede instantie 
‘ja’ – zo blijkt uit eigen en wetenschappelijke ervaring. Uit eigen onderzoek 
en ervaring blijkt dat dit kan liggen aan het feit dat zij liever niet worden 
beschouwd als mensen die staren. Staren naar mensen met een zichtbare 
beperking/afwijkend uiterlijk is immers onbeleefd (Garland-Thomson 2009).

Marginalisering wordt verder in de hand gewerkt doordat het stellen van 
vragen over ziekte en beperkingen vanaf jonge leeftijd wordt ontmoedigd. 
Vragen naar ziekte is onbeleefd – dat is privé of vertrouwelijk – tenzij de 
persoon zelf de aandoening of ziekte ter sprake brengt. Onderzoek naar 
ontmoetingen tussen burgers met en zonder beperkingen laat overigens een 
ander beeld zien. Voorbijgangers vragen geregeld op een onbeholpen manier 
naar de medische achtergrond van iemand met een afwijkend uiterlijk of 
een zichtbare beperking. Ze vragen bijvoorbeeld plompverloren aan de 
persoon die de gehandicapte vergezelt ‘wat hij of zij heeft’ (Gorter 1983; Loja 
et al. 2013; Mogendorff 2002ab, 2010). Jongeren met een beperking vinden 
het vaak niet erg als passanten op een nette wijze informeren naar hun 
beperking – dat is beter dan direct afgeschreven te worden (Mogendorff 
2002a).

Duiding van de achterblijvende maatschappelijke positie van burgers 
met een beperking

In Nederland wordt de achterblijvende maatschappelijke positie en partici-
patie van burgers met een beperking nog steeds grotendeels toegeschreven 
aan de functionele beperkingen die voortvloeien uit ziekte of aandoening. 
En burgers met een beperking worden veelal gezien als getroffen door een 
persoonlijke tragedie (Schuman 2007). De implicatie van dit model is dat be-
perkingen en ziekten behandeld en verzorgd moeten worden. Met het laatste 
is op zichzelf niets mis; mensen met een beperking zijn vaak deels aangewezen 
op zorg. Problematisch is echter wel dat ziekte of aandoening vaak wordt 
behandeld als een defect dat per definitie afbreuk doet aan iemands kwaliteit 
van leven en diens participatiemogelijkheden (Albrecht & Devlieger 1999). 
Van deze opvattingen hebben vooral burgers met een chronische aandoening 
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last, gegeven dat hun aandoening permanent van aard is. Binnen dit model 
zijn ze per definitie minder dan burgers zonder beperking.

Contraproductief aan dit zogenoemde medische model van handicap 
is ook dat chronische aandoeningen veelal behandeld worden als een al-
lesoverheersende identiteit. De burger met een beperking wordt in eerste 
instantie niet gezien als een man of vrouw, werknemer of een persoonlijk-
heid, maar als een gehandicapte (Brenninkmeijer 1997; Haller 2010; Loja et 
al. 2013). Dit laatste wordt treffend geïllustreerd door de ervaring van veel 
mensen met een beperking dat ze verward worden met een andere persoon 
met uiterlijk eenzelfde beperking, maar die verder niet op hen blijkt te lijken. 
Irving Kenneth Zola (1982) beschrijft dit verschijnsel al in zijn klassieker 
Missing pieces waarin hij verslag doet van zijn onderzoek in Het Dorp, een 
wijk in Arnhem voor burgers met een beperking. Het is kennelijk moeilijk 
om voorbij de beperking te kijken. Dit verschijnsel is ook zichtbaar in de 
geringe aandacht voor de wijze waarop burgers met een beperking hun 
kwaliteiten en capaciteiten inzetten en vaak ook erin slagen naar eigen 
tevredenheid te participeren in de samenleving (Shah 2005).

In plaats daarvan ligt in het maatschappelijk vertoog in Nederland veel 
meer de nadruk op hoe beperkingen van individuen geminimaliseerd of 
adequaat gecompenseerd kunnen worden zodat burgers ‘normaal’ kunnen 
meedoen. Dit compensatiedenken overheerst niet alleen in het medische 
domein maar vormt ook de basis van veel initiatieven gericht op het 
vergroten van de maatschappelijke participatie of integratie van burgers 
(Schuman 2007; Vanhala 2006). Compensatie is niet per se verkeerd, echter, 
binnen het medische-modeldenken wordt compensatie doorgaans gezien 
als een gunst en niet als een recht; mensen getroffen door een persoonlijke 
tragedie help je niet omdat ze daar recht op hebben of omdat ze dat verdiend 
hebben, maar omdat je met ze te doen hebt. Gegeven de gelaagdheid en veel-
omvattendheid van validisme zijn vrijblijvende (charitatieve) initiatieven 
niet voldoende om blijvend en duurzaam de maatschappelijke participatie 
van burgers met een beperking te vergroten.

Zoals Vanhala (2006) schrijft, is antidiscriminatiewetgeving belang-
rijk voor het scheppen van voorwaarden die burgers met een beperking 
in staat stellen gelijkwaardig mee te doen in de reguliere samenleving. 
Antidiscriminatiewetgeving maakt het mogelijk om burgers die anderen 
negatief bejegenen vanwege hun afwijkend uiterlijk, afwijkende gedrag of 
afwijkende mogelijkheden, hierop aan te spreken en zo nodig te bestraffen. 
Gelijkwaardig meedoen, betekent namelijk dat burgers niet afgerekend 
worden op hun anders zijn, maar op hoe ze op hun eigen manier een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving.
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Wetgeving alleen is daarvoor niet voldoende. Het model dat de basis 
vormt voor antidiscriminatiewetgeving – het mensenrechten- of bur-
gerschapsmodel – moet eerst nog landen tussen de oren en in de harten 
(Vanhala 2006). Schuman (2007) laat voor het onderwijs zien dat nog veel 
initiatieven gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie 
niet gericht zijn op inclusie maar op integratie: burgers met een beperking 
mogen wel meedoen, maar alleen als ze zich aanpassen aan reguliere 
onderwijsvorm, lesmethode of schoolorganisatie. Inclusief onderwijs is 
gebaseerd op de gedachte dat door meer aan te sluiten bij de leerstijl van 
het kind, beperkingen kunnen wegvallen of hanteerbaar gemaakt kunnen 
worden, zodat meer kinderen met een beperking een diploma behalen in 
het regulier onderwijs.

Dit is meer dan een ideaal. Jongeren met beperkingen geven te ken-
nen dat specif ieke beperkingen direct voortvloeiende uit een ziekte of 
aandoening vaak goed hanteerbaar te maken zijn. Bijvoorbeeld door het 
gebruik van medicatie of hulpmiddelen of door de eigen woon- en leefom-
geving aan te passen aan de eigen specif ieke noden, wensen en behoeften 
(Mogendorff 2002ab, 2010). Jongeren met een beperking storen zich vaak 
meer aan de reacties of vooroordelen van anderen dan aan hun aandoening 
en functionele beperkingen, zoals de volgende uitspraak van een jongere 
met een beperking laat zien. Het betreft een jongere die geïnterviewd is 
in het kader van antropologisch onderzoek naar handicap en zelfbeeld 
van jongeren met een aangeboren beperking in Nederland (Mogendorff 
2002b, p. 309):

Ik weet niet wat ik eraan zou willen veranderen [mijn leven]. Misschien 
toch dat men mij meer kans geeft om mezelf te ontwikkelen. En dus 
niet meteen een vooroordeel heeft. Dat zou ik (…) dat kan ik niet aan 
mijn leven veranderen, misschien zou ik dat meer bij anderen moeten 
veranderen, maar misschien zou ik iets aan mezelf kunnen veranderen 
waardoor men minder vooroordelen heeft.

Kortom, het probleem is dat burgers met een chronische aandoening niet 
alleen de directe consequenties van hun aandoening of ziekte het hoofd 
moeten bieden, zoals pijn en vermoeidheid, maar ook de alomtegenwoordige 
fysieke en sociale barrières die de samenleving opwerpt. Door het laatste 
tellen chronische aandoeningen – zoals Gorter (1983) in Handicaps tellen 
dubbel al schreef – vaak onnodig extra.

Het dubbel tellen van handicaps wordt vaak bestreden door kleinschalige 
tijdelijke initiatieven gericht op het bevorderen van de maatschappelijke 
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participatie, en door het ontwikkelen van beleid – dat de afgelopen jaren 
echter weinig duurzaam van aard was. De verschillende initiatieven kunnen 
meer of minder succesvol zijn, maar gegeven hun tijdelijke en vrijblijvende 
karakter leiden ze er vooralsnog vaak niet toe dat structureel meer burgers 
met een beperking duurzaam, gelijkwaardig en naar vermogen kunnen 
deelnemen aan de samenleving.

5. Tot slot

In deze bijdrage heb ik betoogd dat in het dominante maatschappelijke 
vertoog de achterstelling en marginalisering van burgers met een beperking 
vaak nog niet geduid wordt als discriminatie, en dat dit problematisch is. 
De participatie van burgers met een beperking wordt onder invloed van het 
individueel-medische model van handicap nog primair benaderd als een 
normalisatievraagstuk. Een gevolg hiervan is dat beleid zich vooral richt op 
compensatie van beperkingen op persoonlijke basis. Veel minder aandacht 
is er voor het creëren van een inclusieve samenleving waarin chronische 
beperkingen niet per se opgeheven zijn maar er wel minder toe doen. Om 
een inclusieve samenleving te creëren, is een omslag in het denken over 
beperkingen en handicaps nodig. Een eerste stap daartoe is het vergroten 
van het besef van de noodzaak tot het actief bestrijden van validisme in 
samenspraak met het bevorderen van een inclusieve samenleving (zie ook 
Sayce 2003).

Het besef dat validisme een omvangrijk probleem is dat de achter-
stelling van burgers met een beperking in stand helpt houden, kan op 
verschillende manieren vergroot worden. Met het oog op bewustwor-
ding en om duidelijk te communiceren dat de bestrijding van validisme 
proactief aangepakt moet worden, zou heroverwogen kunnen worden 
om handicap als discriminatiegrond alsnog expliciet te noemen in het 
antidiscriminatieartikel in de Grondwet. Daarnaast zouden er campagnes 
en debatten georganiseerd kunnen worden om aan alle partijen die een rol 
kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van validisme duidelijk te 
maken wat het verschil is tussen effecten van chronische aandoeningen 
en effecten van validisme, wat de meerwaarde is van preventie en bestrij-
ding van validisme en hoe validisme het beste aangepakt kan worden. 
Tot slot verdient het aanbeveling om structureel aandacht te besteden 
aan validisme in het schoolcurriculum en meer onderzoek te doen naar 
antidiscriminatie(maatregelen).
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6 De ruimtelijke regulering van 
risicovolle burgers tijdens proactief 
politiewerk
Dr. Sinan Çankaya1

Proactief politiewerk grijpt steeds dieper in de levens van zogenaamde 
risicovolle groepen in. De politiecontroles hebben een strafrechtelijk en 
preventief doel, maar een onvoorzien neveneffect van proactief politiewerk 
is dat bepaalde gebieden in de stad relatief ontoegankelijk worden voor niet-
residentiële burgers. De excessieve behoefte aan veiligheid heeft gevolgen 
voor de publieke ruimte.

1. Inleiding

Veiligheid is een belangrijk ordenend principe in de samenleving geworden 
(Boutellier 2002; Schuilenburg 2012). Volgens Garland (2001) is er een ‘cultuur 
van controle’ ontstaan met een sterke publieke behoefte aan veiligheid en de 
wens dat risico’s worden geminimaliseerd. Sluipenderwijs zijn verschillende 
veiligheidstechnieken doorgedrongen in uiteenlopende domeinen van de 
samenleving die de toekomst zeker moeten stellen (Schuilenburg 2012, p. 
399). Dit proces, securitisering genoemd, omvat ook de ruimten waar een 
veiligheidslogica traditioneel ontbrak, zoals scholen, kantoorgebouwen en 
ziekenhuizen.

In dit veiligheidsregime krijgt het bewaken van de sociale orde in 
toenemende mate betekenis door ruimtelijke technieken als afzondering, 
verplaatsing en verwijdering (Ericson & Haggerty 1997; Merry 2001, p. 16). 
De oude ban, een territoriale strategie van uitsluiting, is weer in opkomst 
(Beckett & Herbert 2010, p. 3). De uitbreiding van gebiedsverboden is een 
voorbeeld van maatregelen waarbij personen van aangewezen territoria 
worden uitgesloten om de lokale veiligheid te bewaren (Mein 2010). Een 
ander voorbeeld zijn Nederlandse equivalenten van geprivatiseerde afgeslo-
ten woondomeinen: defensieve ontwerpen van appartementencomplexen 

1 Dr. Sinan Çankaya is cultureel antropoloog en momenteel als onderzoeker verbonden aan 
het lectoraat Burgerschap en Diversiteit van de Haagse Hogeschool. 
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met hoge hekken en bosschages (Hellinga 2005), afgesloten gemeenschap-
pelijke binnenterreinen en elitegemeenschappen die toegang hebben tot 
exclusieve voorzieningen, zoals zwembaden en f itnessruimten (Aalbers 
2003). Gebiedsverboden en afgeschermde woondomeinen streven naar een 
veilige zone door de kwade buitenwereld af te schermen en zijn daarmee 
illustratief voor de vergaande spatiale securitisering in de samenleving.

Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen. Traditioneel heeft 
een burger het recht op toegang tot de publieke ruimte in de stad (Schui-
lenburg 2008). Deze ruimte is idealiter een open forum waar verschillende 
levensstijlen, mensen en meningen bijeenkomen en burgers de sociale en 
democratische competenties van burgerschap kunnen ontwikkelen (Prins 
2010, p. 27). De tijdelijke en duurzame uitsluiting van risicovolle burgers van 
het gemeenschappelijke leven in de stad ontneemt hun de mogelijkheid 
om in aanraking te komen met andere levensstijlen en gebruik te maken 
van bepaalde voorzieningen. Ruimtelijke veiligheidstechnieken hebben 
cruciale consequenties voor de beleving van burgerschap, mobiliteit, toe-
gankelijkheid, gevoelens van ‘thuishoren’ en in- en uitsluitingsprocessen 
(Schuilenburg 2008; Beckett & Herbert 2010).

Ondanks de opkomst van private partners in de veiligheidszorg is de 
politieorganisatie een belangrijke statelijke actor om veiligheid te realiseren 
en speelt zij een rol in het controleren en surveilleren van ruimten in de 
stad (Merry 2001; Johnston & Shearing 2003; Samara 2010). In een historisch 
perspectief fungeert de politie als bewaker van de symbolische en materiële 
grenzen tussen meer geprivilegieerde en gemarginaliseerde groepen in 
de maatschappij (Waddington 1999; Bradford 2012). Tegenwoordig dragen 
alledaagse politietaken bij aan het herkenbaar maken van categorieën van 
burgers voor het justitiële apparaat. Hierdoor hebben politieactiviteiten 
directe implicaties voor de persoonlijke levens van burgers (McAra & McVie 
2007). Als een van de streetlevel bureaucracies (Lipsky 1980) van onze rechts-
staat speelt de politieorganisatie een rol in het doorbreken, maar ook in het 
reproduceren van ongelijkheden in mobiliteit en toegang van burgers tot 
specif ieke ruimten in de stad.

In deze bijdrage analyseer ik de sociaal geconstrueerde beelden van 
politieagenten van ruimten en burgers in de stad Amsterdam. Door te focus-
sen op een specif ieke veiligheidstechniek, namelijk de proactieve controle, 
doordenk ik de implicaties van de alledaagse beslissingen van politieagenten 
op in- en uitsluiting in de stad. In de daaropvolgende paragraaf zal ik eerst 
dieper ingaan op de ruimtelijke focus in de veiligheidszorg en laat ik zien 
hoe proactieve controles kunnen worden begrepen als een manifestatie van 
een nieuw ruimtelijk regime van veiligheid. In paragraaf 3 specif iceer ik de 
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empirische casus, de stad Amsterdam, en bespreek ik kort de gehanteerde 
onderzoeksmethoden. In paragraaf 4 betoog ik dat risicoprof ielen een 
onderdeel vormen van proactief politiewerk. In paragraaf 5 beschrijf ik 
belangrijke contextuele veranderingen in de Nederlandse samenleving die 
bijdragen aan de racialisering en etnisering van burgers en ruimten tijdens 
proactief politiewerk. Ik eindig met de conclusies.

2. Van post-crime naar pre-crime

Het ideeëncomplex van hoge onveiligheidsgevoelens, dreiging en risico 
wordt in de wetenschappelijke literatuur omschreven met het begrip risico-
justitie (Beck 1992; Johnston & Shearing 2003; Bovenkerk 2011), waarbij het 
calculeren, voorspellen, voorkomen en indammen van veiligheidsrisico’s 
centraal staan (Feeley & Simon 1994). Risicoanalyses brengen gegevens 
samen en voeren complexe statistische berekeningen uit om bijvoorbeeld 
individuele risico’s af te leiden uit groepskenmerken. Het effect van dit alles 
in de veiligheidszorg is een verschuiving van concrete verdenkingen en 
daders naar het beheersen en reguleren van risico’s en subpopulaties (Feeley 
& Simon 1994; Johnston & Shearing 2003). In een breder perspectief heeft 
er een verschuiving plaatsgevonden van bestuurlijke technieken gericht 
op lichamelijke straffen, naar disciplinaire regelingen die de gedragingen 
van individuele burgers reguleren tot wat tegenwoordig wordt aangemerkt 
als de bestuurlijkheid van veiligheid. Deze wijze van machtsuitoefening 
is nauw verbonden met wat Foucault (2008, 2009) biopolitiek noemt, dat 
wil zeggen, de regulering van het alledaagse leven door technieken, zoals 
de statistiek, in te zetten om gezondheid, hygiëne, maar ook veiligheid te 
bevorderen (zie O’Malley 1992).

Veel vormen van bestuurlijkheid hebben een ruimtelijke component. In 
Foucaults analyse van disciplinaire systemen, zoals moderne scholen en 
gevangenissen, wordt het lichaam gereguleerd en beheerst door surveil-
lancetechnieken gericht op de indeling van ruimte en tijd (Schuilenburg 
2012: 100). De moderne ruimtelijke strategieën leggen echter een ander 
accent dan disciplinaire technieken. De ruimtelijke bestuurlijkheid (spatial 
governmentality) (Perry 2000; Merry 2001) kenmerkt zich door het regu-
leren van territoria door potentieel risicovolle personen en gedragingen 
te verwijderen, af te zonderen, te verplaatsen en uit te sluiten (Bauman 
2000; Beckett & Herbert 2010). De huidige veiligheidszorg heeft onder meer 
tot doel om ruimten te ontwikkelen waarin burgers veilig kunnen leven, 
werken en recreëren (Shearing 2001).
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De opkomst van een risicoperspectief op criminaliteitsbestrijding is 
onder meer een gevolg van de beperkte strafrechtelijke slagkracht van 
de politieorganisatie. Uiteenlopende ontwikkelingen dwingen de Neder-
landse politie om beter te presteren. Centraal hierin staan de institutionele 
hervormingen van de publieke sector om de ‘effectiviteit’ te vergroten en 
de beschikbare middelen zo ‘eff iciënt’ mogelijk toe te passen. De politie 
kampt verder met een opsporingstekort, omdat veel delicten op de plank 
blijven liggen, terwijl de roep om veiligheid groter is geworden (Boutellier 
2002). Anderen stellen dat het overheidsgezag tegenwoordig niet meer 
vanzelfsprekend is (Scheepers & Te Grotenhuis 2000; Van den Brink 2001).

Mede door deze prestatiedruk is er vanaf de jaren zeventig steeds meer 
aandacht voor preventieve criminaliteitsstrategieën. De traditionele reac-
tieve politie richt zich op specif ieke daders en de opsporing van strafbare 
feiten. In dit soort situaties worden politieactiviteiten verricht op verzoek 
van de burger, en deze werkwijze is nauw verbonden met het strafrecht. 
Johnston en Shearing (2003) omschrijven dit denken als een strafmenta-
liteit: de dader moet worden opgespoord, aangehouden en berecht. De 
focus is echter verschoven van het bestraffen van criminaliteit naar het 
bedwingen en minimaliseren van veiligheidsrisico’s; een risicomentaliteit 
die sterk resoneert met de nieuwe bestuurlijkheid van veiligheid. In de 
hedendaagse risicomaatschappij staat het zuiveren van bepaalde territoria 
centraal en is er doorgaans een afwezigheid van deviante of wederrech-
telijke gedragingen (Von Hirsch & Shearing (2000, p. 90). Het gaat vooral 
om het stoppen, verstoren en ontmoedigen van daders in de voorfase van 
criminaliteit (Beerepoot & Van Soomeren 2004, p. 24-27). De proactieve 
controle gaat daarom niet uitsluitend over het opsporen van strafbare feiten, 
maar wil ook corrigeren, dresseren en dwingen. Het ongehoorzame lichaam 
moet gehoorzamen (Çankaya 2012, p. 60). Een ondersteunende techniek 
is dat er risicoprofielen worden gemaakt van personen die waarschijnlijk 
crimineel gedrag zullen vertonen.

Hiermee is er sprake van een bijzondere verschuiving van een reactieve 
post-crime- naar een proactieve pre-crimewerkwijze (Van der Torre & 
Ferwerda 2005; Tops 2007; Zedner 2007; Bovenkerk 2009; Schinkel 2009; 
Svensson et al. 2011). De reactieve agent die per def initie altijd te laat was, 
maakt plaats voor de proactieve agent die er vroegtijdig bij wil zijn. Het on-
derscheid tussen reactief en proactief politieoptreden is daarbij niet strikt te 
maken. Schinkel (2009, p. 8-9) benadrukt dat de nieuwe preventie een ‘pro-
actieve repressie’ behelst en introduceert de notie van prepressie. Proactieve 
controles worden op eigen initiatief uitgeoefend door de politieambtenaar 
met als doel zowel preventief als ook repressief te interveniëren (Çankaya 
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2012, p. 17). De repressieve bevoegdheden worden proactief toegepast voor 
de preventie van criminaliteit (Beerepoot & Van Soomeren 2004).

3. Ruimte in context: de stad Amsterdam

De keuze voor Amsterdam in deze bijdrage, de hoofdstad en grootste stad 
van Nederland, is om drie redenen relevant. Ten eerste is Amsterdam een 
bijzondere casus, vanwege de grote etnische en economische diversiteit. Zo 
vormen witte Nederlanders er niet langer de meerderheid.2 Kenmerkend 
is daarbij de overlap van etniciteit en lage sociale klasse. Bijgevolg kan de 
wisselwerking tussen deze variabelen inzicht bieden in specif ieke vormen 
van ruimtelijke in- en uitsluiting in deze ‘superdiverse’ stad (zie Vertovec 
2007). Ten tweede is Amsterdam in internationaal perspectief een relatief 
ongedeelde stad. In vergelijking met de afzondering van Franse banlieues 
en Amerikaanse getto’s van centrumgebieden, is de socio-ruimtelijke se-
gregatie in Amsterdam relatief laag (Wacquant 2001; Uitermark 2003b). De 
fijnmazige structuur van Amsterdamse buurten onderstreept het empirisch 
belang van deze casus. Ten derde is het uitgangspunt van een ongedeelde 
stad een cruciale beleidsprioriteit in Amsterdam. Sinds de jaren negentig 
kenmerkt het gemeentelijke beleid zich door sociale menging van wijken 
en het streven naar een diverse bevolkingssamenstelling (Uitermark & 
Duyvendak 2005). De angst voor het ontstaan van no-go-areas speelt daarbij 
een belangrijke rol in het publieke discours. In het licht van de beleidsinzet 
van een ongedeelde stad, zal ik vanuit een veiligheidsperspectief beschou-
wen hoe proactieve controles in dynamische zin de mobiliteit van burgers 
kunnen beperken.

In internationaal perspectief scoren Nederlandse steden relatief laag 
op segregatie-indices. In Amsterdam vormen in drie buurten autochtone 
Nederlanders niet de relatief grootste etnische groep, namelijk Bijlmer 
Centrum, Bijlmer Oost en De Kolenkit (Gemeente Amsterdam 2013). Van de 
97 zogeheten ‘buurtcombinaties’, die een clustering vormen van 470 buurten 
in Amsterdam, vormen autochtone Nederlanders in negentien buurtcom-
binaties minder dan 50 procent van de bevolkingssamenstelling.3 Deze 

2 Per 1 januari 2013 is de verdeling naar etnische categorieën in Amsterdam 49,4% autochtone 
Nederlanders, 15,7% westerse allochtonen, 10,6% overige niet-westerse allochtonen, 9% Marok-
kanen, 8,5% Surinamers, 5,3% Turken en 1,5% Antillianen (Gemeente Amsterdam 2013, p. 14).
3 Dit zijn de buurtcombinaties Overtoomse Veld, Osdorp-Midden, Geuzenveld, Indische 
Buurt West, Indische Buurt Oost, Slotermeer-Noordoost, Nieuwendam-Noord, Transvaalbuurt, 
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buurtcombinaties bevinden zich vooral in de stadsdelen West, Nieuw-West, 
Oost, Zuidoost en Noord (Gemeente Amsterdam 2013). Achterstandswijken 
zijn economisch gezien vaak heterogene wijken, terwijl witte homogene 
wijken zeer vermogend zijn (Uitermark & Duyvendak 2005, p. 16; zie ook 
Bovenkerk 2008). De laatste wijken bevinden zich vooral in het Centrum, 
in Zuid en in delen van Oost en Noord.

Een verklaring voor de economische variatie in achterstandswijken is 
het gemeentelijke beleid van stedelijke herstructurering. De logica dat de 
(witte) middenklasse de leefbaarheid in wijken bevordert, domineert in het 
beleid. Gentrification is erop gericht om deze gebieden te heroverwinnen 
en de sociale orde te herstellen door criminaliteit, overlast en vandalisme 
terug te dringen. De gemeente Amsterdam hanteert een driedeling voor het 
identif iceren van gebieden voor herstructureringsbeleid: ontwikkelings-, 
aandachts- en basisgebieden (Gemeente Amsterdam 1999). Het valt op dat de 
‘ontwikkelingsgebieden’ vooral perifere gebieden zijn, zoals Noord, Zuidoost 
en Nieuw-West. De ‘aandachtsgebieden’ en ‘basisgebieden’ liggen in en rondom 
het centrum van de stad (Uitermark & Bosker 2014). Deze wijken hebben over 
het algemeen een goede marktpotentie. Toch rest de vraag of de buurt als 
ruimtelijk schaalniveau zinvol is, omdat in de ontwikkelings- en aandachtsge-
bieden op microniveau de variaties in etniciteit en inkomen aanzienlijk zijn. 
Bijgevolg komen in Amsterdam op straatniveau clusters van sociale huur- en 
koopwoningen voor. Deze fijnmazigheid vergroot de empirische relevantie 
van de Amsterdamse casus, omdat de differentiaties ook betrekking hebben 
op straten (en soms appartementencomplexen in specifieke straten).

De empirische bevindingen zijn het resultaat van mijn etnografisch on-
derzoek (Çankaya 2012) in het korps Amsterdam-Amstelland in de periode 
2007-2011. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland (paa), waar de gemeenten 
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
onder vallen, bestrijkt een gebied van 357 km2 waarin ruim 900.000 mensen 
wonen. Het korps heeft circa 6.000 werknemers, met een personeelsbestand 
van ongeveer 4.000 executieve en 2.000 administratief-technische mede-
werkers, en een jaarlijks budget van 394 miljoen euro. De regio is verdeeld 
in 5 districten met in totaal 31 wijkteams. Elk wijkteam is verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid in het eigen werkgebied. In deze bijdrage 
beperk ik mij tot de stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

De belangrijkste toegepaste onderzoeksmethoden zijn het etnografisch 
veldwerk en de etnograf ische interviewmethode. De observaties op de 

Holendrecht, Slotermeer-Zuidwest, Landlust, IJplein/Vogelbuurt, Gein, Van Galenbuurt, Dap-
perbuurt en Hoofdweg.
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noodhulp bestreken 25 diensten (200 uur) en omvatten alle dagelijkse 
bezigheden die daarbij horen, zoals het meegaan naar meldingen, het 
samen lunchen in de kantine en het bijwonen van (de)briefings. Gedurende 
een meeloopdag vonden veel informele gesprekken plaats. Verder zijn er 
59 diepte-interviews uitgevoerd. Na random sampling werden in latere 
onderzoeksfases respondenten geselecteerd op basis van hun potentiële 
theoretische meerwaarde (theoretical sampling), door eerdere bevindingen 
te verscherpen of juist te corrigeren (Wester & Peters 2004, p. 25). Zo zijn 
personen geselecteerd om een (mogelijke) diversiteit aan opvattingen te 
verzamelen (verschil in gender, leeftijd, etniciteit, ervaring enzovoort). Ook 
zijn personen geïnterviewd die in specifieke wijkteams werken, om daarmee 
rekening te houden met geografische verschillen. De belangrijkste motivatie 
voor de diepte-interviews was om het waarom van de alledaagse routines 
van straatagenten te achterhalen. Met de etnografische interviewmethode 
(Spradley 1979) lag de focus op de reconstructies van eerdere gebeurtenissen. 
Deze narratieven werden niet op face value aangenomen. Hiermee verwijs 
ik naar de discrepantie tussen wat mensen zeggen en wat mensen feitelijk 
doen (Deutscher 1973).

4. Alledaagse risicotaxaties

Vanwege hun relatieve beslissingsvrijheid (discretionaire bevoegdheid) 
beschikken straatagenten over def initiemacht. Bourdieu (1990) ziet de-
f initiemacht als het vermogen om te benoemen, te categoriseren en te 
identificeren, en de macht om te bepalen wat wat is en wie wie. Volgens Feest 
en Blankenburg (1972) is def initiemacht de macht om situaties en mensen 
te definiëren als verdacht of risicovol. De relatieve beslissingsvrijheid en de 
def initiemacht van de politie dragen eraan bij dat agenten indicatoren van 
risicovolle burgers hanteren en met een selectieprofiel werken (Çankaya 
2012). Deze selectiebeelden en -prof ielen helpen om coherentie aan te 
brengen in het professioneel handelen van straatagenten. De structurele 
organisatie van de politie schept (discretionaire) ruimte aan de selectiebeel-
den en -profielen van straatagenten. Vanwege haar gelimiteerde capaciteit 
moet de politie de wet selectief toepassen.

Risicovolle en risicoloze burgers

In de dagelijks praktijk hanteren agenten verschillende typologieën. Voor-
beelden zijn ‘doelgroepen’, ‘patsers’, ‘naffers’, ‘Oostblokkers’, ‘pisvlekken’, 
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‘eencelligen’, ‘noordklonen’, ‘tokkies’, ‘kakkers’, ‘zuigers’, ‘negers’, ‘junks’, 
‘dealers’ en ‘zwervers’ (Çankaya 2012). Sommige etiketten verwijzen enkel 
naar etniciteit als een onderscheidend criterium. Andere categorieën zijn 
een samenstelling van verschillende variabelen, zoals sekse, leeftijd, 
levensstijl, sociale klasse, intellectuele capaciteit en houding naar de po-
litie. Toch moet worden opgemerkt dat het meest gebruikte politiewoord, 
‘doelgroepen’, vooral wordt gebruikt om te refereren aan gemarginaliseerde 
jongeren met een Marokkaanse herkomst en mensen uit Centraal- en 
Oost-Europa.

R (respondent): Dat [de beslissing om te controleren] is ook afhankelijk 
van wat de doelgroep is. De jongens die in de brief ing staan, als iemand 
in de brief ing staat en ik vind dat hij erop lijkt dan ja… Het is ook meer 
wat in de brief ing staat. Selectief, maar ook knapen rond de zestien jaar. 
Surinamers, Antillianen.
I (interviewer): Dus je zegt eigenlijk van: je wordt beïnvloed door de 
leeftijd?
R: Ja, dat ligt eraan, in welke wijk ik ben en het kleurtje. Als ik in West 
ben, wil ik wel wat meer Marokkanen controleren en als ik in Zuidoost 
ben meer Antillianen.
I: En waarom is dat?
R: Als je in een brief ing kijkt, van, in West zie je allemaal Marokkanen. 
Ze lijken bijna allemaal op elkaar, maar als ik er eentje heb die daarop 
lijkt controleren we hem gewoon.

Bewust of onbewust, agenten definiëren burgers niet noodzakelijkerwijs als 
verdacht omdat ze op het moment zelf een crimineel feit plegen of eerder 
criminele activiteiten hebben gepleegd. Deels doen ze dit omdat ze hun 
uiterlijk op een negatieve wijze waarderen. Sack (1991, p. 512-562) noemt dit 
guilty by association. Voor de straatagent rechtvaardigen politie-informatie 
en eerdere ervaringen de selectieve aandacht voor bepaalde groepen, zoals 
‘donkere’ en ‘Marokkaanse’ jongemannen, evenals ‘Polen’, ‘Roemenen’ en 
‘Bulgaren’. Dit zijn volgens agenten de doelgroepen; zij plegen de zichtbare 
criminaliteit.

De straatroven en de diefstal uit auto’s die we hier [Amsterdam-Zuid] heb-
ben en de mishandelingen die worden veelal gepleegd, dat blijkt uit cijfers 
en signalementen, nou ja lichtgetinte huidskleur en Marokkaans uiterlijk. 
Vaak in donkere kleding en een bontkraag. Dat zie je de laatste tijd veel. 
En hier in de P.C. Hooftstraat zijn er laatst veel jassen met bontkragen 
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gestolen en dan naderhand zie je dat vaak terug in signalementen. Dus 
met die kennis, ja dat valt dan op en daar let je dan ook op.

Agenten spreken over doelgroepen, waarmee zij in wezen het ongerichte 
en algemene karakter van het label benadrukken. De notie benadrukt ook 
de verschuiving van specif ieke daders (strafmentaliteit) naar risicovolle 
subpopulaties (risicomentaliteit). Dit betekent dat agenten niet alleen af-
gaan op concrete en specif ieke politie-informatie, maar ook op algemene 
informatie. Bio-etnische stereotyperingen vormen een alledaags onderdeel 
van proactieve politiecontroles (zie Çankaya 2012).

Nou, bijvoorbeeld bij Marokkanen op brommertjes, omdat de Italiaanse 
methode nog vaak voorkomt, op een bromfiets een tasje van iemands 
schouder jatten of uit de auto een tasje jatten (…) dat signalement blijft 
over het algemeen nog wel steeds hetzelfde. Gewoon iemand van Marok-
kaanse afkomst, met een zwarte jas aan, zwarte scooter en een bontkraag. 
Standaard! Ja, die worden ook nog veel gecontroleerd.

Het idee is dat categorieën die oververtegenwoordigd zijn in de crimi-
naliteitsstatistieken moeten worden gecontroleerd. Dit impliceert dat 
de deviant niet per se wordt geïdentif iceerd op grond van een zichtbaar 
non-conformisme. ‘Het afwijkende’ wordt ook afgeleid op basis van 
criminaliteitsstatistieken. De afwijkingen van de norm moeten extra 
in de gaten worden gehouden, omdat ze een potentieel gevaar vormen 
voor de samenleving. Voor de politieorganisatie dienen statistieken als 
een biopolitieke techniek om risicovolle subpopulaties observeerbaar en 
controleerbaar te maken.

De concrete risico-indicatoren van het uiterlijke beeld van een risicovolle 
burger zijn een ‘lichtgetinte of donkere huidskleur’, ‘jongeren’, ‘mannen’ en 
personen met ‘dure en grote sieraden’ of ‘tatoeages’. Qua kleding gaat het 
om een ‘petje’, ‘capuchon’, ‘bontkraag’, ‘sportieve kledij’, ‘donkere kleuren’ 
en een ‘onverzorgde uitstraling’. Bij het beeld van de potentiële deviant 
horen ook de personen die op grond van politie-informatie, zoals ante-
cedenten en registraties, reeds zijn bestempeld als risicovol. De personen 
die naar het selectieprofiel tenderen, vormen een reservoir aan risicovolle 
burgers (Çankaya 2012). De agent is niet noodzakelijkerwijs op zoek naar 
afwijkingen in het straatbeeld of naar de deviatie van het ‘normale’ die de 
deviant produceert. De selectiebeelden van straatagenten omvatten ook 
archetypische en decontextuele betekenissen van hoe risicovolle burgers 
eruitzien.
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De ruimtelijke restrictie van risicovolle burgers

Politieagenten controleren vaker personen die niet zouden passen in hun 
beelden van straten of buurten (Bayley & Mendelsohn 1969). De straat-
agent vraagt zich af waarom bepaalde personen – die ergens niet zouden 
‘thuishoren’ – zich daar bevinden. Vanuit een spatiaal perspectief ontstaan 
normatieve beoordelingen over goed/slecht, gewoon/ongewoon en gevaar-
lijk/ongevaarlijk (Rubinstein 1973; Sacks 1978, p. 190). De agent combineert 
meerdere selectiecriteria en zoekt naar de afwijkingen van het gevormde 
‘plaatje’ (Van Maanen 1978; Punch 1979). Dit incongruentieperspectief wordt 
gebruikt in contextafhankelijke selectieprocedures.

De meest recente controle was van twee Polen. We reden in een surveil-
lanceauto en vanuit het rijkere gedeelte zeg maar, Zwanenbloemlaan 
[Amsterdam-IJburg] daar reed een auto met twee Poolse mannen d’rin. 
Dat zag ik op grond van het kenteken. We hebben wel eens een melding 
poging inbraak met Polen, dus ja, je gevoel zegt dat het er niet thuishoort 
om meerdere redenen. Het was gewoon een hele oude auto ook, hij viel 
bijna uit elkaar. En twee een beetje onverzorgde types d’rin, ze zitten 
aan die kant van de wijk, en die [mannen] rijden daar niet vaak. Dus we 
hebben ze even gecontroleerd. Bleek achteraf niks aan de hand te zijn. 
Ze waren wezen vissen in Purmerend en waren even op bezoek geweest 
bij een vriend. Er waren verder geen bijzonderheden, we hebben ze even 
nagetrokken, maar alles in orde. Dus vooral het gevoel van, ja dat hoort 
hier niet thuis, toch even controleren.

De agent onderstreept zelf dat de incongruentie tussen persoon en locatie 
van invloed is op het oordeel (‘aan die kant van de wijk, die rijden daar niet 
vaak’). Dit maakt aannemelijk dat de etnische achtergrond van de mannen 
en de inschatting van hun sociaaleconomische status van invloed zijn op 
de taxatie van de agent.

Dezelfde logica is zichtbaar in het volgende voorbeeld. De wijk is een 
overwegend ‘witte’ wijk met bewoners die bovenmodaal verdienen. Het 
biologische lichaam van de burger, een ‘Marokkaanse’ man, speelt een 
expliciete rol in de oordeelsvorming (‘In die straat rijden geen Marokkanen 
in Toyota Starlets’).

R: Kijk in die dure laan. In die echte dure laan […] reed laatst een shabby 
auto, een Toyota Starlet met een Marokkaan d’rin. Die wordt gecontro-
leerd. Waarom? In die straat rijden geen Marokkanen in Toyota Starlets! 
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Die wonen daar helemaal niet, het is zo’n dure wijk. Wat doe je daar? Je 
kan er ook niet verdwalen. Dus als je daar rijdt, dan rijd je daar omdat je 
d’r expres bent, want het is geen doorgaande weg. En dan gaat ie aan de 
kant. En dan blijkt ie antecedenten te hebben voor de Opiumwet. Dus 
dan denk ik dat hij cocaïne aan het rondrijden was. Hij zit in een dure 
wijk waar veel yuppen wonen, die ook uitgaan en alles. En als je het kan 
betalen dan wordt er tegenwoordig heel veel cocaïne gebruikt. Dus wij 
merken dat er heel veel koeriertjes in onze wijk rijden. Nou ja goed, ik 
heb niks bij hem aangetroffen.

De geracialiseerde en geëtniseerde ruimtelijke betekenissen van de agent 
verklaren ten dele het beslissingsproces. De fysieke aanwezigheid van 
ambivalente ‘out of place’ (Douglas 2001) lichamen in witte wijken vormen 
een schending van de socio-ruimtelijke betekenissen van straatagenten die 
zijn gebaseerd op noties als ‘ras’, ‘etniciteit’ en ‘klasse’. De waargenomen 
verschillen tussen mensen hebben geen intrinsieke, natuurlijke of ‘oor-
spronkelijke’ betekenis (Bader & Benschop 1988, p. 234-235). Het gaat om 
de sociale constructies van de verschillen.

Politieagenten verbeelden de stad Amsterdam als een mozaïek, 
bestaande uit verschillende gemeenschappen die naast elkaar bestaan 
(Çankaya 2012). Dit maatschappijbeeld veronderstelt stabiele en homogene 
gemeenschappen, waaruit een gestolde ruimtelijke ordening betekenis 
kan krijgen. Deze beelden staan in contrast tot de feitelijke demografische 
gegevens van buurten, waarin etnische concentraties relatief laag zijn. 
De selectie volgens incongruenties is evident wanneer gemarginaliseerde 
mannelijke migranten zich bevinden in een buurt of straat met een hoge 
sociaaleconomische status en een overwegend autochtone demograf ie.4 
Om het argument hierboven te ondersteunen, zal ik de vooronderstellingen 
van de reeds geciteerde politieagenten introduceren.

We hebben een stukje sociale woningbouw aan de westkant van onze 
wijk. Dus daar heb je andere problemen, zoals huiselijk geweld. De Schin-
kelbuurt is allemaal sociale huur, dus daar heb je veel vechtpartijtjes, 
burenruzies en geluidsoverlast, dus dat soort dingen. Hoe meer je naar 
het oosten gaat, of het oude zuid, ja dat is sociaaleconomisch […] ja, 
die hebben het goed voor elkaar. Ga je naar een dure Valeriusbuurt, ja, 

4 Ook ‘witte’ Nederlanders met een lage sociaal-economische status trekken de aandacht van 
de agent in de vermogende buurten. In mijn onderzoek betreft dit enkel verslaafden en junks 
(zie Çankaya 2012).
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daar heb je niet dat soort meldingen. Daar kom je eigenlijk ook niet veel. 
Dat zijn allemaal slachtoffers van f ietsendiefstal, van brommerdiefstal, 
van diefstal uit auto. Of inbraak in woning. En als je dan naar de nog 
duurdere buurt gaat, de Oranje Nassaulaan, daar heb je veel overvallen en 
carjacking. […] Het is een witte wijk. Laat ik het zo zeggen. Bij de sociale 
woningen is het gekleurder. Maar over het algemeen is het wit. Het zijn 
ook veel mooie en grote vrijstaande woningen.

Het schaalniveau van de buurt is te grofmazig. Agenten hanteren subtiele 
categorisaties op het niveau van straten op grond van etniciteit, klasse en 
residentiële stigma’s. De andere agent zegt:

Je hebt een gebied, de Zwanenbloemlaan, en daar wonen mensen met 
centen. En eigenlijk gelijk daartegenaan heb je aan de ene kant van de 
straat sociale huur en aan de andere kant koopwoningen. Je ziet het 
eigenlijk in heel IJburg dat er sociale huur en koopwoningen door elkaar 
zitten. Dus je ziet in heel IJburg dat verschillende culturen met elkaar 
kunnen botsen. […] Maar aan de ene kant hebben ze hele mooie, dure 
f ietsen voor de deur staan en dan door de andere kant worden ze gejat, 
bij wijze van.

In de socio-ruimtelijke veiligheidstechniek van de proactieve controle 
spelen onderscheidingen van orde/chaos, arm/rijk en wij/zij een cruciale 
rol. In de bovenstaande voorbeelden vallen etniciteit en lage sociale klasse 
samen. De rijkere wijken worden daarbij geconstrueerd als hotspots met hot 
products. Dit maakt aannemelijk dat de ruimtelijke betekenissen en prak-
tijken helpen om geprivilegieerde en risicoloze burgers te onderscheiden 
van gemarginaliseerde en risicovolle burgers. De stigma’s van bepaalde 
ruimten in de stad scheppen eveneens ruimte aan metaforen van besmet-
ting en zuivering (Goffman 1963). Gemarginaliseerde risicovolle burgers 
in geprivilegieerde witte buurten zijn een transgressie van symbolische 
ordeningen.

5. De constructie van gemarginaliseerde ‘etnische’ outcasts

Het groeiende stedelijk ressentiment tegen gemarginaliseerde – en vaak 
etnische – categorieën in specif ieke ruimten in de stad, de productie 
van de etnische criminele Ander, de connectie tussen criminaliteit en 
cultuur en de verschuiving naar preventieve politieactiviteiten dragen bij 
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aan een bijzondere invulling van de proactieve controle. Kenmerkend is 
de expliciete relatie tussen criminaliteit en cultuur. In het Nederlandse 
veiligheidsvertoog is een zichtbare samensmelting ontstaan tussen im-
migratie, integratie, criminaliteit en onveiligheid (Van der Woude & Van 
der Leun 2013; Downes & Van Swaaningen 2007). Door zondebokken te 
creëren van hyperzichtbare burgers op grond van biologische en etnische 
verschillen, en ferme taal te bezigen, komen journalisten, wetenschappers 
en politici discursief tegemoet aan de harder klinkende maatschappelijke 
wens van repressie en controle (Boutellier 2002; Weber & Bowling 2008). 
De functie van dit construct is dat de samenleving zich zuivert van 
vreemde en negatieve elementen en daarmee zijn morele superioriteit 
herbevestigt.

In het veiligheidsvertoog wordt de mannelijke migrant geconstrueerd als 
een reële bedreiging voor de Nederlandse cultuur, cohesie, orde en veiligheid 
(Schinkel 2007) en illustrerend is de voortdurende problematisering van 
de oververtegenwoordiging van Marokkaans- en Antilliaans-Nederlandse 
jongeren in specif ieke vormen van de zichtbare criminaliteit (Van der 
Woude & Van der Leun 2013). Discursief worden deze categorieën van 
burgers ‘buiten’ de samenleving geplaatst en getypeerd als onaangepaste 
subjecten met een gebrekkige integratie (Schinkel 2008). De constructie van 
een Ander in veiligheidsvertogen is niet nieuw (Weber & Bowling 2008). 
Toch wordt zichtbaar dat ras en etniciteit belangrijk zijn geworden in ver-
togen van andersheid in aanvulling op klasse en armoede die dominante 
differentiaties waren in de negentiende en begin twintigste eeuw, zoals 
armen, bedelaars en daklozen. Het discours van differentie in de twintigste 

en eenentwintigste eeuw is vooral, maar niet uitsluitend, gebaseerd op 
culturalisme (Weber & Bowling 2008; Schinkel 2007). Uiterlijke verschillen 
functioneren als markers om etnische minderheden, die hun lichamen op 
een ‘onjuiste’ wijze cultiveren, zichtbaar te maken.

In dit kader is ook het begrip stedelijk revanchisme (urban revanchism) 
van Smith (1996) van belang. Hij beschrijft het gevoel waarbij ruimten in de 
stad worden gekaapt door gemarginaliseerde groepen en de staat de con-
trole en autoriteit in bepaalde wijken heeft verloren. In het revanchistische 
vertoog wordt de onderklasse, die in Nederland samenhangt met etniciteit, 
geïdentif iceerd als een negatieve oorzaak van kwesties van sociale cohesie, 
leefbaarheid en orde (Uitermark 2003b; Uitermark et al. 2007; Schinkel 
& Van den Berg 2011). Door het toezicht en de controle te intensif iëren in 
bepaalde buurten van de stad en de begrensde politiecapaciteit te richten 
op ‘verdachte’ groepen, is het impliciete doel om deze populaties te weer-
houden van deviante gedragingen.
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Een belangrijke overeenkomst tussen het integratievertoog en de axi-
oma’s van de risicosamenleving is de problematisering van (sub)populaties. 
Zo wordt in het integratievertoog niet het specif ieke gedrag van individuen, 
maar vooral de cultuur van migrantenpopulaties geproblematiseerd. In de 
risicosamenleving ligt de focus op het controleren van hypothetisch gevaar-
lijke populaties, in tegenstelling tot concrete individuele normovertreders. 
Deze cruciale connectie tussen deze twee vertogen − met een verschuiving 
van het individu naar populaties − geeft inzicht in de besmetting en stig-
matisering van etnische ‘gemeenschappen’. Bijgevolg is een individu dat de 
zichtbare lichamelijke en culturele stigma’s deelt van de geproblematiseerde 
populatie, zoals huidskleur en klederdracht, a priori verdacht en risicovol. 
Concrete wederrechtelijke gedragingen zijn niet noodzakelijk voor deze 
differentiatie en normering. Er is, zoals Von Hirsch & Shearing (2000, p. 
90) omschrijven, doorgaans een absence of wrongfullness.

6. Conclusie

Proactief politiewerk is een manifestatie van een strikter veiligheidsregime 
met een focus op (1) risicovolle subpopulaties en (2) het veilig stellen van 
de toekomst. Daarbij krijgt in toenemende mate het bewaren van de soci-
ale orde betekenis door ruimtelijke veiligheidstechnieken. De proactieve 
controle is zowel een disciplinerend als ook een symbolisch middel om 
afzondering en verwijdering te instigeren, door bepaalde gebieden in 
de stad relatief ontoegankelijk te maken voor niet-residentiële burgers. 
Hoewel de uitsluiting niet absoluut is, worden burgers door de controles 
ontmoedigd om zich te begeven in bepaalde delen van de stad. Belangrijk 
is de alledaagse (re)productie van bepaalde betekenissen van ruimten in de 
stad en de differentiatie van gebieden volgens dichotomieën als gevaarlijk 
en ongevaarlijk, risicovol en risicoloos en arm en rijk. In spatiale zin wordt 
een veilige ruimte afgebakend via tijdelijke uitsluiting van ongewenste 
en risicovolle personen. De gemarginaliseerde mannelijke migrant wordt 
daarbij geconstrueerd als een bedreiging voor de orde, cohesie en veilig-
heid in de Nederlandse samenleving. In de Amsterdamse context heeft dit 
construct overigens vooral betrekking op jongeren met een Marokkaanse 
en Surinaamse herkomst en mannen uit Midden- en Oost-Europa.

Etniciteit, sociale klasse en residentiële stigma’s zijn de dominante 
criteria op basis waarvan de proactieve controle invulling krijgt. De 
straatagent stabiliseert met zijn def initiemacht en concrete handelings-
praktijken de bestaande hiërarchisering van geprivilegieerde risicoloze en 
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gemarginaliseerde risicovolle burgers. De politiecontroles dragen vooral 
bij aan het proces waarin de exclusiviteit van de groepen met een hoog 
sociaaleconomisch niveau wordt bestendigd. Het ruimtelijke incongruen-
tieperspectief is namelijk het meest prominent in de witte en vermogende 
wijken. Anders gezegd, de agent helpt mee de gelederen van deze groepen 
te sluiten voor buitenstaanders. Als gevolg vervult de politieorganisatie 
een symbolische rol als grensbewaker in de neoliberale en geracialiseerde 
productie van meer geprivilegieerde en ‘witte’ ruimten in de stad.

Wacquant (2008, 2009) signaleert dat het moderne veiligheidsdenken 
klassieke onderscheidingen op grond van etniciteit, inkomen en opleiding-
sniveau in het leven roept en in het voor- en nadeel werkt van groepen in 
de samenleving. De kapitalistische markteconomie is zonder meer een 
versterkende factor in de roltoebedeling van de politieorganisatie als 
ruimtelijke grensbewaker van privaat eigendom en economische groei. 
De neoliberale principes die de ruimtelijke technieken van uitsluiting en 
afzondering legitimeren, versterken hierdoor bestaande economische, 
sociale en culturele ongelijkheden (Merry 2001; Low 2011). De ontwikkeling 
naar een geprivilegieerd centrum in Amsterdam, in navolging van Londen 
en Parijs, met onbetaalbare woningen voor de lage en middeninkomens, zal 
de reeds zichtbare ruimtelijke uitsluiting van gemarginaliseerde risicovolle 
burgers kunnen intensif iëren. Tegelijkertijd heeft de veronderstelling van 
een machtscentrum van een ‘bezittende klasse’ of een almachtige over-
heid haar beperkingen. Uit mijn analyse blijkt vooral dat de vergaande 
behoefte aan veiligheid, de wens dat risico’s worden geminimaliseerd, de 
prestatiedruk op de politieorganisatie, het culturalistisch vertoog over 
migranten en hun veronderstelde inferieure status, eveneens van invloed 
zijn op de dagelijkse politiepraktijk. Ook eerdere ervaringen en de overver-
tegenwoordiging van etnische minderheden in de zichtbare criminaliteit 
structureren de alledaagse beslissingen van politieagenten.

Het symbolisch potentieel van de politieorganisatie heeft nochtans 
belangrijke gevolgen op de socio-ruimtelijke identiteitsprocessen in de 
samenleving (Loader & Mulcahy 2003), zoals kwesties van burgerschap, 
verbondenheid en loyaliteit met de Nederlandse samenleving. Een directe 
consequentie van ruimtelijke veiligheidstechnieken is dat het toegankelijke 
karakter van de publieke ruimte onder druk komt te staan voor gemargi-
naliseerde groepen. De ruimtelijke regulering en zuivering van territoria 
middels repressieve proactieve politiepraktijken grijpt steeds dieper in op de 
persoonlijke levens van risicovolle subpopulaties. Proactieve repressie hoeft 
niet te volgen op een zichtbaar non-conformisme. In bepaalde ruimten is de 
visuele aanwezigheid van risicovolle lichamen op zichzelf een transgressie 
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van het gewenste en het normale. De excessieve behoefte aan veiligheid, het 
minimaliseren van risico’s en de hieruit voortvloeiende focus op risicovolle 
subpopulaties kan resulteren in een toenemende ruimtelijke fragmentatie 
en ontoegankelijkheid, een beperking van mobiliteit en sociale afstand 
tussen verschillende categorieën van burgers in de stad.
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Sturen op diversiteit en discriminatie





7 Discriminatie bezien vanuit juridisch 
perspectief
Naar een holistische benadering?

Prof. mr. Rikki Holtmaat en prof. mr. Peter Rodrigues1

Met de Verlichting kwam de erkenning van het menselijk individu als een 
rationeel, autonoom handelend wezen, dat op basis van vrije keuzen zelf 
gestalte geeft aan zijn of haar leven. Dat brengt met zich mee dat individuele 
mensen worden beoordeeld en behandeld op grond van wat ze (willen) zijn 
en wat ze werkelijk doen, en niet op grond van (verondersteld negatieve) 
eigenschappen of gedragingen van een groep waartoe die individuen zouden 
behoren. Toch is discriminatie van alle tijden. Maar sinds ruim een halve 
eeuw proberen overheden via het recht paal en perk te stellen aan uitsluiting 
en ongelijke behandeling van mensen omdat ze ‘anders’ zouden zijn. In alle 
mensenrechtenverdragen staat het discriminatieverbod met een opsomming 
van de gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden. Meestal eindigt 
de bepaling met een open norm: op welke grond dan ook. Daarmee is het 
aantal mogelijke discriminatiegronden schier eindeloos. Voor de vraag of een 
concrete daad van discriminatie verboden zou moeten zijn, is niet alleen de 
discriminatiegrond van belang, maar ook de beoordeling van de gedraging en 
de vraag welke benadeling daarvan het gevolg is. Het nastreven van formele 
gelijkheid met discriminatieverboden lijkt niet afdoende om materiële ongelijk-
heid te bestrijden. Daarom dient het non-discriminatierecht niet alleen reactief 
te worden ingezet en lijkt een proactieve verplichting meer effect te ressorteren. 
Dat is de reden dat wij in deze bijdrage pleiten voor een holistische benadering 
van het non-discriminatierecht.

1 Prof. mr. H.M.T. Holtmaat is hoogleraar International Non-Discrimination Law bij het Eu-
ropa Instituut van de Universiteit Leiden en heeft veel gepubliceerd over het vn-Vrouwenverdrag, 
het eu gelijkebehandelingsrecht, seksuele intimidatie en feministische rechtstheorie.
Prof. mr. P.R. Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter 
van het Instituut voor Immigratierecht en heeft veelvuldig geschreven over gelijke behandeling, 
non-discriminatie en immigratierecht. Hij verricht onderzoek naar ethnic profiling, staatloos-
heid en het kind in het migratierecht. 
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1. Inleiding

Discriminatie wordt algemeen beschouwd als een zeer verwerpelijk en 
schadelijk verschijnsel. Zeker toen na afloop van de Tweede Wereldoorlog 
duidelijk werd hoe in de periode 1933-1945 het stereotyperen, stigmatiseren, 
uitsluiten en vervolgen van ‘anderen’ (zoals joden, Roma, geestelijk gehan-
dicapten en homoseksuelen) onder het Duitse naziregime extreem geweld-
dadige vormen had aangenomen. Daarnaast kwam er geleidelijk steeds meer 
verzet tegen het bestaan van apartheidsregimes in Zuid-Afrika en in de 
zuidelijke staten van de vs. Er zijn sindsdien veel internationale verdragen 
aangenomen waarin discriminatie verboden wordt, evenals grondwettelijke 
discriminatieverboden, civielrechtelijke wetten die gelijke behandeling 
van mensen op bepaalde terreinen (zoals de arbeid) moeten garanderen 
en strafrechtelijke verbodsbepalingen. Al deze verdragen en wetten heb-
ben gemeen dat zij de menselijke waardigheid willen beschermen en het 
uitgangspunt onderschrijven dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Om in 
vrijheid te kunnen leven dient er geen onderscheid gemaakt te worden 
op persoonskenmerken die niet relevant zijn of waarvan is afgesproken 
dat die niet aan mensen mogen worden tegengeworpen. We zullen later 
in deze bijdrage laten zien dat formele gelijkheid voor de wet nog niet tot 
materiële gelijkheid in de dagelijkse praktijk leidt. Voor kwetsbare groepen 
(zoals minderheden, kinderen, vrouwen en personen met een handicap) 
zijn daarom vaak speciale bepalingen opgenomen om de leden van deze 
groepen gelijke kansen te bieden.

Overigens is het niet zo dat het antidiscriminatierecht zonder slag of 
stoot tot stand is gekomen. Met name in internationaal verband duurt 
het vaak lang voordat er voldoende overeenstemming is over een nieuw 
verdrag op dit terrein. Nederland heeft er soms ook heel lang over gedaan 
om internationale normen op het gebied van discriminatiebestrijding 
te accepteren. Zo wachtte de regering tot 1975 met de invoering van een 
Wet gelijk loon, ook al was ongelijke beloning op grond van geslacht al 
verboden in het eeg-Verdrag van 1957. En zo duurde het van 1979 tot 1991 
voordat Nederland het vn-Vrouwenverdrag ratif iceerde en is anno 2014 
het vn-Gehandicaptenverdrag uit 2006 nog steeds niet door ons Parlement 
aanvaard. Struikelblok is telkens dat de regering eerst zeker wil weten of 
ratif icatie Nederland niet in de problemen zou kunnen brengen omdat 
hier te lande nog niet aan de verdragsnormen is voldaan. Dit lag anders bij 
het Verdrag tegen rassendiscriminatie. De Nederlandse regering meende 
eind jaren zestig dit Verdrag zonder meer te kunnen ratif iceren omdat ras-
sendiscriminatie in de Nederlandse samenleving toch niet zou voorkomen. 
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Die norm zou met name op Zuid-Afrika van toepassing zijn. Des te on-
gemakkelijker was het dat de eerste klacht die het Comité dat toeziet op 
de naleving van het Verdrag in ontvangst mocht nemen tegen Nederland 
gericht was. Het betrof het ontslag van een zwangere Turkse werkneemster 
op grond van haar afkomst, waartegen de Nederlandse rechter volgens het 
Comité ten onrechte geen bescherming had geboden. Recent is bovendien 
veel discussie ontstaan over de vraag of de Nederlandse samenleving wel 
vrij zou zijn van racisme en xenofobie, onder meer naar aanleiding van een 
rapport vanuit de Raad van Europa in 2013 en naar aanleiding van het feit 
dat een aantal vn-functionarissen de traditie van Zwarte Piet wilde gaan 
onderzoeken. Wat wel of geen discriminatie oplevert, ook in juridische zin, 
blijkt in de loop van de tijd te evolueren en steeds opnieuw felle discussies 
op te roepen.

Kortom: het antidiscriminatierecht is in de laatste 65 jaar uitgegroeid 
tot een veelzijdig, maar ook een gecompliceerd en soms omstreden rechts-
gebied. Want niet al die verdragen en wetten hanteren dezelfde normen en 
definities en niet iedereen is het eens over de waarden en belangen die wel 
of juist niet tot juridische maatregelen tegen discriminatie zouden moeten 
leiden. Met deze bijdrage willen we niet-juristen inzicht bieden in de vragen 
waarom en hoe met het recht het verschijnsel discriminatie wordt bestre-
den. We beginnen met een korte uiteenzetting over het begrip discriminatie 
zoals dat in die context wordt gebruikt. Daarin maken we duidelijk dat in 
alle juridische normen die er op dit terrein bestaan drie kernbegrippen 
een rol spelen: het gaat telkens om een bepaald soort gedragingen, om 
een discriminatiegrond en om de aanwezigheid van schade of benadeling. 
Vervolgens schetsen we vanuit welke achtergronden of motieven overhe-
den het als hun taak zien om discriminatie door middel van het recht te 
bestrijden. Daarna behandelen we op welke wijze het begrip discriminatie 
is geoperationaliseerd binnen de context van verschillende rechtsregimes 
(internationaal, Europees en nationaal). Vervolgens vindt een analyse plaats 
van de verschillende typen van normstelling tegen discriminatie en wordt 
besproken in hoeverre deze ook effectief zijn gebleken. Ook wordt besproken 
of er nog alternatieve benaderingen denkbaar zijn. Op deze wijze beogen 
wij vanuit academisch perspectief voor geïnteresseerden van buiten de 
juridische wetenschap in kort bestek inzicht te bieden in de achtergronden, 
aard en effectiviteit van het juridisch instrumentarium ter voorkoming en 
bestrijding van discriminatie. Details van juridische regelingen, waarin de 
leek de weg snel kwijt zou raken, hebben we achterwege gelaten. Ter wille 
van de leesbaarheid zijn bovendien de belangrijkste bronnen opgenomen 
in de literatuurlijst. Op die manier proberen wij een helder beeld te geven 
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van de mogelijkheden en beperkingen van het recht als remedie tegen 
discriminatie.

2. Het pejoratieve en gelaagde begrip discriminatie in het 
recht

In deze paragraaf zullen we verhelderen op welke manier het begrip 
discriminatie is geconstrueerd in het recht en welke drie kernbegrippen 
daarin een rol spelen.

Het pejoratieve discriminatiebegrip

Volgens de Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (14e druk, 
2005) , kan het begrip discrimineren twee verschillende betekenissen 
hebben. De tweede gegeven betekenis is neutraal. Discrimineren is dan 
een onderscheid vaststellen of opmerken. Het werkwoord discrimineren 
wordt volgens het woordenboek alleen in deze neutrale zin gebruikt als 
het om voorwerpen gaat, niet als het mensen betreft. Discrimineren is 
dus alleen een neutraal begrip als onderscheid wordt gemaakt tussen 
bijvoorbeeld twee soorten appels. De eerste betekenis van discrimineren 
die dit woordenboek geeft is “discriminatie toepassen ten opzichte van, 
niet gelijk behandelen.” De def initie van discriminatie is veroordelend of 
pejoratief en luidt aldus:

Discriminatie (de (v.)) verwerpende onderscheiding, achterstelling, 
negatieve beoordeling en behandeling van iets, iem. of van een groep op 
grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken als ras, huidskleur, 
sekse, geaardheid e.d., m.n. het zich in het openbaar, mondeling of bij 
geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep 
mensen wegens hun sekse, ras, godsdienst of levensovertuiging.

In het algemene spraakgebruik is de tweede, normatieve of pejoratieve, 
betekenis van discriminatie het meest gangbaar. Dat is ook de betekenis 
die wij in onze bijdrage aanhouden. Door het pejoratieve karakter van 
het begrip heeft een verwijt van discriminatie een zware morele lading. 
In de praktijk leidt dat ertoe dat de beschuldigde vaak het discriminatoire 
karakter van zijn of haar handelen ontkent, want toegeven zou immers 
een schande zijn of tot juridische aansprakelijkheid leiden. Dit belemmert 
de bereidheid tot bijstelling van het betwiste gedrag. Als gevolg hiervan 
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wordt niet toegekomen aan een van de belangrijke doelen van wettelijke 
normstelling: gedragsverandering. Dit effect wordt bovendien versterkt 
doordat tegenwoordig de beschuldiging van discriminatie steeds vaker 
wordt geuit, ook als er op het oog niet zo heel veel aan de hand is. Hierdoor 
dreigt er een zekere inflatie van het discriminatiebegrip op te treden. Verder 
is het van belang dat in het recht in de afgelopen decennia naast directe 
discriminatie ook het begrip indirecte discriminatie is ontwikkeld. Deze 
twee begrippen bespreken we in de context van ons nationale recht op dit 
terrein (paragraaf 4).

Discriminatie is dus een zwaar beladen juridisch begrip, maar er bestaat 
van dat begrip niet één algemeen gebruikte juridische def initie. Soms 
staat in het non-discriminatierecht niet eens het begrip discriminatie 
centraal maar een ander begrip, zoals ongelijke behandeling, onderscheid 
maken, benadeling, kwetsing, belediging of intimidatie. Dit duidt erop 
dat er zeer uiteenlopende gedragsvormen worden genormeerd via non-
discriminatierecht. Kenmerkend voor de juridische normstellingen op dit 
terrein is dat er telkens een verband wordt aangebracht tussen enerzijds 
een bepaalde gedraging of uiting en anderzijds een bepaalde (verboden) 
discriminatiegrond en de daardoor veroorzaakte benadeling of schade. 
Deze drie elementen van het discriminatiebegrip zullen we nu beknopt 
toelichten.

Het gelaagde discriminatiebegrip: a) gedraging, b) grond en 
c) benadeling

Hierboven constateerden we dat er geen eensluidende juridische def initie 
van discriminatie bestaat, maar dat in de omschrijving van dat fenomeen 
in juridische bepalingen wel telkens drie elementen een rol spelen. Bij 
wijze van voorbeeld citeren wij hier de def initiebepaling van artikel 1 van 
het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie:

In dit Verdrag wordt onder ‘rassendiscriminatie’ verstaan elke vorm 
van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, 
huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel 
heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het 
openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening 
of aantasting daarvan ten gevolge heeft.
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Het gaat in dit Verdrag dus om bepaalde gedragingen (onderscheid, uitslui-
ting, beperking of voorkeur) die plaatsvinden op basis van een (verboden) 
discriminatiegrond, te weten ras. Een gedraging is als discriminatie aan te 
merken als deze ten doel of tot gevolg heeft dat de gedupeerde in de erken-
ning, het genot of de uitoefening van bepaalde nader genoemde rechten 
wordt benadeeld. Deze def initiebepaling laat dus zien dat er niet alleen 
sprake is van discriminatie als het gedrag discriminatie ten doel heeft, maar 
ook als het dat tot gevolg heeft. Dat wil zeggen dat het volgens deze definitie 
(en vele andere juridische def inities) niet nodig is om aan te tonen dat er 
een opzet was tot discriminatie. Het vereiste dat er sprake moet zijn van 
opzet speelt wel een rol bij strafrechtelijke discriminatieverboden, omdat 
voor veroordeling voor een misdrijf vereist is dat de opzet bewezen wordt.

a) Gedragingen
We onderscheiden vier verschillende soorten van ‘gedragingen’ die discrimi-
nerend kunnen zijn indien ze in verband staan met een discriminatiegrond 
en nadelige of schadelijke gevolgen (kunnen) hebben.

1. Ongelijke behandeling in regelingen en standaardpraktijken
We doelen hier op wetgeving, regelingen, beleid, gewoonten of praktijken, 
zowel van de overheid als van maatschappelijke instellingen en bedrijven, 
waarin groepen mensen op bepaalde gronden van elkaar worden onder-
scheiden in de toedeling van rechten en plichten. In feite kan ook gelijke 
behandeling van alle groepen leiden tot discriminatie of ongelijkheid. Dat 
is het geval bij regelingen of standaardpraktijken waarin ten onrechte geen 
rekening wordt gehouden met feitelijk bestaande (relevante) verschillen 
tussen bepaalde groepen, waardoor er voor bepaalde groepen nadelige ge-
volgen optreden. In dit verband wordt wel het begrip indirecte discriminatie 
gebruikt (meer daarover in paragraaf 4). Onder deze vorm van ongelijke 
behandeling valt eveneens het nalaten van het treffen van een doeltreffende 
aanpassing wanneer een dergelijke aanpassing is vereist om een persoon 
met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid deel te nemen, 
tenzij een dergelijke aanpassing in redelijkheid van de wederpartij niet 
kan worden verlangd.

2. Ongelijke behandelingen bij rechtshandelingen
Een rechtshandeling is een beslissing die een rechtsgevolg heeft. Het 
gaat hierbij om beslissingen in het individuele geval, die resulteren in 
een (relatief) nadelige positie van bepaalde individuen. Bijvoorbeeld het 
niet toelaten van jonge mannen uit bepaalde etnische groepen tot een 
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discotheek omdat ervan uit wordt gegaan dat ze problemen veroorzaken, of 
het niet aannemen van een sollicitant omdat ze een vrouw is. In het eerste 
geval is het rechtsgevolg dat de geweigerde persoon dieze ‘dienst’ niet kan 
afnemen en in het tweede geval dat de geweigerde persoon geen kans op 
een arbeidsovereenkomst krijgt.

3. Concrete gedraging of bejegening
Concrete gedragingen of bejegeningen ten aanzien van individuen uit de 
gediscrimineerde groepen die resulteren in een schending van de licha-
melijke of psychische integriteit of (ook) een schending opleveren van de 
menselijke waardigheid. Bijvoorbeeld het uitschelden, sociaal uitsluiten, 
pesten, intimideren, bedreigen met geweld en seksueel intimideren van 
bepaalde mensen omdat ze een vrouw zijn, omdat ze een bepaalde gods-
dienst hebben of omdat ze homo zijn.

4. Stereotypering en stigmatisering van groepen
Stereotypering en stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen door 
middel van berichten in de media, onderwijsmateriaal, f ilms, literatuur, 
songteksten, enzovoort. Het gaat hierbij om bewuste en onbewuste ‘beeld-
vorming’, die een rol speelt in de constructie van de wij-zijtegenstellingen 
die vaak (mede) ten grondslag liggen aan de discriminerende praktijken van 
de drie hiervoor genoemde categorieën. De uitingen zijn niet rechtstreeks 
gericht tegen een bepaalde persoon of personen, maar tegen bepaalde 
bevolkingsgroepen waarvan de leden over één (ongunstige) kam worden 
geschoren.

b) Discriminatiegronden
Het tweede element dat voorkomt in alle juridische discriminatiedefinities 
betreft het begrip discriminatiegrond. Een discriminatiegrond verwijst 
naar bepaalde kenmerken van mensen. Het recht benoemt een aantal van 
dergelijke kenmerken expliciet, en stelt dat op die gronden geen onderscheid 
mag worden gemaakt of niet mag worden gediscrimineerd. De bekendste 
en meest genoemde kenmerken in het recht zijn ras en etniciteit, geslacht, 
burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst, handicap en leeftijd. Een aantal 
bepalingen in internationale verdragen en in grondwetten geeft een niet-
limitatieve opsomming van discriminatiegronden en eindigt met ‘of op 
welke grond dan ook’ (zoals ons artikel 1 Grondwet). Daarmee wordt het 
aantal mogelijke discriminatiegronden schier eindeloos. De opsomming van 
gronden in verdragen en grondwetten geeft vermoedelijk de belangrijkste 
weer. Maar is dat ook zo? Ons artikel 1 Grondwet, bijvoorbeeld, dateert 
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van 1984, en is inmiddels discriminatie op grond van handicap of seksuele 
oriëntatie niet in belang toegenomen? Dat lijkt ons wel. Maar de open bepa-
ling biedt wel de mogelijkheid nieuwe gronden in te lezen. In Nederland zien 
we bijvoorbeeld een discussie ontstaan om aan artikel 1 van de Grondwet 
bepaalde gronden, zoals handicap en seksuele oriëntatie, expliciet toe te 
voegen omdat het niet vermelden ervan mogelijk tot een lager niveau van 
bescherming zou leiden.

Dat brengt ons bij de vraag hoe de discriminatiegronden zich tot elkaar 
verhouden: is er een hiërarchie? Ras, etnische herkomst, nationaliteit, ge-
slacht, seksuele gerichtheid, levensovertuiging of godsdienstige overtuiging 
en handicap of chronische ziekte zijn in Nederland inmiddels algemeen 
erkend als non-discriminatiegrond. Die erkenning gaat echter niet zover dat 
ze allemaal op gelijke wijze in de Grondwet of in internationale verdragen 
worden beschermd. Ook de gelijkebehandelingswetgeving kent een zekere 
‘hiërarchie van gronden’ in de zin dat sommige gronden (onder meer ras en 
geslacht) in de Algemene wet gelijke behandeling (awgb) zijn opgenomen 
en andere (zoals handicap en leeftijd) zijn ondergebracht in een wet met 
een beperkter bereik of met meer mogelijkheden tot een rechtvaardige 
inbreuk. Maar ook binnen de awgb zijn er verschillen te constateren. Op het 
verbod van rassendiscriminatie zijn in de awgb veel minder uitzonderingen 
te vinden dan voor discriminatie op grond van nationaliteit. Bovendien 
geldt het verbod van rassendiscriminatie ook op het terrein van de sociale 
zekerheid en de sociale dienstverlening, terwijl dat voor alle andere gronden 
niet zo is. Er is dus zeker sprake van een hiërarchie, die ook tot uitdrukking 
komt in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 
Afhankelijk van de discriminatiegrond die het betreft, acht het hof ‘very 
weighty reasons’ (zoals bij ras, geslacht en nationaliteit) noodzakelijk om 
het onderscheid te rechtvaardigen; in andere gevallen is het voldoende dat 
er een ‘objective and reasonable justification’ wordt aangevoerd.

Het wel of niet expliciet benoemen van discriminatiegronden levert 
een aantal moeilijkheden op in de zin van het stellen van grenzen aan het 
discriminatierecht en de vraag of er tussen discriminatiegronden onderling 
ook verschil gemaakt zou mogen of moeten worden. Bijvoorbeeld: is een 
expliciet genoemde grond meer beschermenswaardig dan iets wat onder 
‘welke grond dan ook’ valt? Of is ras verwerpelijker dan leeftijd? Daarnaast 
is het begrip discriminatiegrond nog om een aantal andere redenen om-
streden. We nemen de eerder genoemde definitiebepaling van het Verdrag 
tegen rassendiscriminatie als voorbeeld. Een zekere beladenheid spreekt uit 
de aanhalingstekens in deze bepaling rond het begrip ‘rassendiscriminatie’. 
Zijn mensen wel op te delen in verschillende rassen? Een Advocaat-Generaal 
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concludeerde in zijn betoog voor de Hoge Raad dat het begrip ras hem meer 
passend voorkwam bij honden en aardappelen. En in de Europese Richtlijn 
op het terrein van discriminatie op grond van ras en etniciteit wordt in 
de preambule expliciet gesteld dat ‘[D]e Europese Unie [...] theorieën die 
het bestaan van verschillende menselijke rassen trachten aan te tonen 
[verwerpt]. Het gebruik van het woord “ras” in deze richtlijn betekent geens-
zins dat dergelijke theorieën onderschreven worden’ (Richtlijn 2000/43/eg, 
overweging 6). Toch is het noodzakelijk om deze grond uitdrukkelijk te 
benoemen om juridische bescherming tegen rassendiscriminatie te kunnen 
bieden. Zo verdedigde een restauranthoudster zich tegen het verwijt van 
strafrechtelijke rassendiscriminatie dat zij de mannen slechts had gewei-
gerd omdat zij geen personen van Turkse nationaliteit in haar zaak duldde. 
Die grond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ras en religie, staat niet genoemd 
in de strafrechtelijke discriminatieverboden. De Hoge Raad liet zich in die 
zaak niet misleiden en constateerde dat de eigenaresse de nationaliteit van 
de mannen niet kon weten en hen vanwege hun etnische herkomst had 
geweigerd. In het Verdrag tegen rassendiscriminatie wordt voor een juiste 
begripsbepaling onder ras mede begrepen huidskleur, afkomst, nationale 
en etnische herkomst.

Wat voor ras geldt, geldt in zekere mate ook voor de andere erkende 
discriminatiegronden. Bijvoorbeeld: is het wel mogelijk om van ‘geslacht’ 
te spreken als daarbij voorondersteld wordt dat er niet meer dan twee 
geslachten (m/v) zouden bestaan en daarmee impliciet miskend wordt 
dat er mensen zijn die niet in een van die twee geslachten zijn in te delen? 
Met andere woorden: discriminatiegronden verwijzen door hun benaming 
(ras, etniciteit, geslacht, seksuele voorkeur, geloof, etcetera) naar bepaalde 
‘identiteiten’ van groepen van mensen. Juist die groepsidentiteit is vaak 
mede op basis van stereotypen, vooroordelen en andere misvattingen tot 
stand gekomen. Bovendien: mensen kunnen als individu formeel dan wel 
tot een bepaalde groep gerekend worden (bijvoorbeeld als vrouw of man zijn 
geclassif iceerd), maar zich persoonlijk niet willen of kunnen identif iceren 
met een dergelijke identiteit. Zo speelde er bij de Nederlandse rechter een 
zaak van een persoon die zich noch man noch vrouw voelde, maar die het 
niet voor elkaar kreeg om bij de burgerlijke stand als geslachtsloos te boek 
te worden gesteld. Deze persoon werd daarmee volgens de Hoge Raad niet 
op grond van geslacht gediscrimineerd.

De afbakening van wat precies onder een discriminatiegrond valt, is ook 
problematisch. Eigenlijk bestaat er alleen ten aanzien van de begrippen 
ras (in het vn-Verdrag tegen rassendiscriminatie) en handicap (in het vn-
Gehandicaptenverdrag) een juridische omschrijving daarvan. Bij de andere 
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discriminatiegronden is de inhoud daarvan niet of nauwelijks juridisch 
gedefinieerd. Telkens zal in het concrete geval moeten worden onderzocht of 
de toepasselijke grond ook bescherming biedt. Dat geldt ook voor handicap 
en ras, want dergelijke begrippen moeten uiteindelijk toch nadere invulling 
krijgen in de rechtspraak. Heeft een brildrager bescherming tegen discrimi-
natie op basis van de grond handicap? Is de antisemitische belediging wel van 
toepassing indien de gekwetste zich wel getroffen voelt, maar geen jood is? In 
beide gevallen luidt het antwoord volgens de rechter overigens bevestigend.

Om de hiervoor genoemde inflatie van het discriminatiebegrip niet verder 
aan te wakkeren, pleiten wij ervoor dat discriminatiegronden om juridisch als 
zodanig aangemerkt te kunnen worden aan vier vereisten moeten voldoen. 
Het moeten (a) kenmerken zijn die veel mensen belangrijk vinden voor de 
bepaling van hun persoonlijke identiteit (zoals geslacht, politieke overtuiging 
of handicap); welke kenmerken (b) van toepassing zijn op een groep mensen 
en die (c) niet aflegbaar zijn (bijvoorbeeld ras en geslacht) of niet aflegbaar 
hoeven te zijn (zoals geloof, politieke overtuiging en seksuele gerichtheid). 
Daarnaast moet het (d) gaan om een kenmerk dat door de andere groepen van 
mensen op stereotiepe wijze wordt verbonden met negatieve eigenschappen 
die deze personen zouden bezitten en die in het verleden veel aanleiding 
hebben gegeven tot uitsluiting en achterstelling van die groepen mensen. Dit 
laatste is iets wat in de loop van de tijd kan verschuiven. Werden in het verleden 
in Nederland misschien joden vooral uitgesloten, vervolgd en gestigmatiseerd, 
tegenwoordig zijn mensen van het islamitisch geloof vaker het slachtoffer 
van discriminatie. Dat wil zeggen: tijd, plaats en bijzondere omstandigheden 
kunnen van invloed zijn op de heersende stereotypen en vooroordelen en op 
praktijken van uitsluiting en discriminatie in de samenleving.

c) Benadeling
Volgens de meeste definities van discriminatie moet het gaan om gedragin-
gen die plaatsvinden op basis van bepaalde in de wet genoemde discrimina-
tiegronden die tot doel of gevolg (kunnen) hebben dat er een zekere ‘schade’ 
of ‘benadeling’ optreedt. Waaruit dient die schade of benadeling te bestaan? 
In het recht geldt de regel: geen belang, geen actie. Om een rechtsvordering 
in te kunnen stellen dient de persoon die meent dat er sprake is van discrimi-
natie zijn of haar persoonlijke belang van die vordering te kunnen aantonen. 
Soms bestaat die benadeling of schade uit uitsluiting of het contracteren 
onder ongunstiger voorwaarden dan te doen gebruikelijk. De benadeling 
kan ook liggen in de aantasting van de menselijke waardigheid. De vorm 
van de benadeling of schade heeft te maken met de vorm van de gedraging: 
bij een discriminatoire regeling, praktijk of rechtshandeling zal het nadeel 
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meestal uit een concreet nadeel bestaan (niet toegelaten tot een discotheek 
of de baan niet gekregen), bij discriminatoire belediging en bij stereotypen 
en vooroordelen gaat het vaak om immateriële schade. Soms zal aangetoond 
moeten worden dat iemand een nadeel heeft ondervonden in vergelijking 
tot iemand anders (bijvoorbeeld van een andere etniciteit). Dat is het geval 
wanneer het discriminatieverbod de vorm heeft gekregen van een verbod 
op ongelijke behandeling. Bij de toepassing van een dergelijke verbodsnorm 
spelen de begrippen vergelijkbaarheid van de gevallen en benadeling vaak 
door elkaar heen. Want als het om onvergelijkbare gevallen gaat, is er geen 
benadeling in de zin van een dergelijke gelijkebehandelingsnorm. Is de 
norm dat discriminatoire bejegening of intimidatie verboden is, dan doet 
het er niet toe of iemand van bijvoorbeeld het andere geslacht beter of 
anders behandeld is. De gedraging is op zichzelf afkeurenswaardig en er 
wordt voorondersteld dat die gedraging altijd schade (bijvoorbeeld aan de 
menselijke waardigheid) zal opleveren.

De ernst van het nadeel of de schade zou volgens ons een rol moeten spelen 
bij de beoordeling van de vraag of er inderdaad sprake is van discriminatie 
in de pejoratieve betekenis van het woord. Anders wordt ieder onderscheid 
als discriminatie gezien, wat een inflatie van dat begrip in de hand kan 
werken. In de hiervoor geciteerde def initie van rassendiscriminatie in het 
vn-Rassenverdrag wordt het nadeel verbonden met een schending van de 
mensenrechten. Een dergelijke connectie met mensenrechten bestaat niet 
in de definitie van ongelijke behandeling in onze awgb. Dat betekent dat er 
ook zaken waarbij er zeer geringe schade is opgetreden onder deze wetge-
ving kunnen vallen. Zo oordeelde in 2013 het College voor de Rechten van de 
Mens dat een boekhandel in Leidschendam verboden onderscheid op grond 
van geslacht maakte omdat de ondernemer bij wijze van promotiecampagne 
op Moederdag alleen aan moeders een gratis kopje koff ie aanbood. Het 
zou goed zijn als bij dergelijke zeer geringe benadelingen de rechter of het 
College op grond van de wet zou kunnen stellen dat er onvoldoende ernstige 
benadeling is om van discriminatie te kunnen spreken. Op vergelijkbare 
wijze kan in het strafrecht het Openbaar Ministerie de opportuniteit van 
de vervolging beoordelen.

3. Achtergronden van het non-discriminatierecht: de in het 
geding zijnde waarden, beginselen en belangen

Het recht ter bestrijding van discriminatie is gebaseerd op een aantal belang-
rijke achterliggende waarden, beginselen en algemene maatschappelijke 
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belangen. Zoals hierboven beschreven, zijn de eerste bepalingen op dit ter-
rein tot stand gekomen na de Tweede Wereldoorlog. De algemene waarden 
van de menselijke waardigheid en de gelijkheid van alle mensen staan 
centraal in de (niet-bindende) Universele verklaring van de rechten van de 
mens uit 1948 en worden aangehaald in vrijwel alle mensenrechtenverdra-
gen en non-discriminatieverdragen die daarna tot stand zijn gekomen. Een 
mooi, recenter voorbeeld van de verwoording van de in het geding zijnde 
waarden, is te vinden in (het wel bindende) artikel 2 van het Verdrag van de 
Europese Unie (2009), waarin het non-discriminatiebeginsel in één adem 
wordt genoemd met diverse andere morele en staatsrechtelijke beginselen:

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbie-
diging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot 
minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een 
samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, 
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van 
vrouwen en mannen.

In tegenstelling tot wat het in veel non-discriminatierecht centraal staande 
begrip ongelijke behandeling zou kunnen doen vermoeden, is de kernwaarde 
die bij discriminatie op het spel staat niet alleen de (formele of materiële) 
gelijkheid van alle mensen. De op het spel staande waarden en belangen 
zijn in feite net zo gelaagd als het discriminatiebegrip zelf. De volgende 
kernwaarden spelen een rol bij zowel de fundering van dit recht (waarom 
is er non-discriminatierecht, of waarom is een overheid gelegitimeerd om 
het in te voeren?) als bij de concrete uitwerking van de normen in dat recht.

Individuele vrijheid en autonomie

De kern van het f ilosof isch en politiek liberalisme, zoals dat sinds de Ver-
lichting in de westerse wereld tot ontwikkeling is gekomen, is de erkenning 
van het menselijk individu als rationeel, autonoom handelend wezen dat 
op basis van vrije keuzen zelf gestalte geeft aan zijn of haar leven. Als dit 
het heersende mensbeeld is, dan mag het niet zo zijn dat (individuele) 
mensen niet worden beoordeeld en behandeld op grond van wat ze (willen) 
zijn en wat ze werkelijk doen, maar op grond van bepaalde kenmerken die 
een hele groep mensen gemeenschappelijk zou hebben en de daarmee 
verbonden (verondersteld negatieve) eigenschappen of gedragingen van 
de groep (bijvoorbeeld ‘Roma’s zijn dieven’ of ‘vrouwen zijn irrationeel’). 
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Dit ontneemt individuele mensen kansen en mogelijkheden om te worden 
beoordeeld op hun eigen kenmerken of gedragingen.

De menselijke (gelijk)waardigheid

In verschillende ethische en f ilosof ische stelsels wordt tot uitgangspunt 
genomen dat aan alle mensen (op gelijke wijze) een bepaalde waardigheid 
toekomt omdat ze menselijke wezens zijn. Dat wil zeggen dat mensen louter 
en alleen op grond van hun mens-zijn een zekere mate van respect en zorg 
verdienen. Het in hun waarde laten van mensen en het ervoor zorgen dat 
deze verschillen kunnen of mogen bestaan, is een zeer belangrijk geacht 
goed. In het geval van discriminatie is deze menselijke gelijkwaardigheid in 
het geding omdat sommige mensen ‘anders’ worden behandeld in verband 
met een kenmerk dat voor de beleving van hun eigen identiteit of voor de 
vormgeving van hun leven (als individu of als groep met eigen tradities en 
waarden) een bepalende factor is. Daardoor kunnen deze mensen worden 
aangetast in de beleving van hun (positieve) identiteit of zelfwaardering. 
Dit is met name schadelijk als het kenmerken betreft die ze niet kunnen 
afleggen of niet hoeven af te leggen.

Formele gelijkheid

Binnen de politiek-f ilosof ische en juridische theorie over de constructie 
van de democratische rechtsstaat is formele (juridische) gelijkheid een zeer 
centrale waarde. De gelijke behandeling van gelijken staat in die context 
voorop bij de constructie van alle wetgeving en beleid. Erkend wordt dat 
mensen in zeer veel opzichten van elkaar verschillen. Echter, als burger zijn 
ze in principe allemaal gelijk. Alleen voor zover een verschil werkelijk van 
belang is voor de realisatie van een bepaald legitiem overheidsdoel mag het 
ten grondslag worden gelegd aan regelgeving en beleid. De categorisering 
tussen groepen van mensen die op grond daarvan wordt gemaakt moet 
bovendien geschikt en noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken. 
Sommige classif icatiegronden zijn sinds het midden van de vorige eeuw 
door de internationale (mensenrechten)wetgever en de grondwetgever 
van talloze landen per def initie onwettig verklaard, tenzij – onder strikte 
condities – het gebruik van deze classif icatie alsnog kan worden gelegiti-
meerd. Dat zijn de discriminatiegronden die op de internationale lijst van 
‘verdachte kenmerken’ zijn geplaatst. Ons artikel 1 van de Grondwet drukt 
beide beginselen in twee naast elkaar staande zinnen uit: er mag geen 
ongelijke behandeling plaatsvinden tussen ‘allen die zich in Nederland 



138 RIKKI HoLTMAAT EN pETER RoDRIGUES

bevinden’ en ‘discriminatie’ mag niet plaatsvinden op bepaalde gronden 
of op welke grond dan ook.

Materiële gelijkheid: gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen

De dominante aanwezigheid van de liberale ethiek van individuele vrijheid 
en autonomie heeft met zich gebracht dat onze moderne samenleving is 
doordrongen van het beginsel of de waarde dat individuele mensen moeten 
worden beoordeeld op wat ze daadwerkelijk ‘presteren’ (in de Engelstalige 
discussie: het merit principle). Daarvoor is het echter wel nodig dat ieder-
een ook gelijke kansen heeft of krijgt om iets te presteren in het leven. In 
tegenstelling tot het beginsel van de formele gelijkheid dat we hiervoor 
bespraken, staat binnen deze waardeoriëntatie niet de principiële gelijkheid 
van mensen voorop, maar wordt daarin juist erkend dat mensen feitelijk 
zeer van elkaar verschillen en in verschillende omstandigheden verkeren. 
Hoezeer mensen ook gelijkwaardig mogen zijn (van nature of in the eyes of 
God), ze worden niet in gelijke omstandigheden geboren. Erkenning van 
bepaalde feitelijke verschillen (in familiale of sociale afkomst en in persoon-
lijke aanleg) van mensen leidt ertoe dat – om gelijke kansen te garanderen 
om ‘goed’ te presteren, ergo de persoonlijke doelen in het leven te kunnen 
realiseren – er rekening moet worden gehouden met sommige verschillen 
tussen mensen. Dit betekent dat door een zekere herverdeling van (schaarse) 
middelen ongelijke startkansen moeten worden rechtgetrokken. Soms 
gaan mensen zover dat ze vinden dat materiële gelijkheid betekent dat 
ook gegarandeerd moet worden dat iedereen ook op een gelijk niveau kan 
eindigen. Het gelijkheidsbeginsel eist dan niet alleen het bieden van gelijke 
kansen, maar ook het realiseren van gelijke resultaten of uitkomsten.

Een veilige en vreedzame samenleving

Discriminatie is vaak verbonden met sterke tegenstellingen in de samen-
leving (‘wij-zijdenken’). Groepen mensen ervaren zichzelf als ‘beter’ en 
weigeren ‘anderen’ als gelijke of gelijkwaardige medeburgers te erkennen. 
Gediscrimineerde groepen worden buiten de samenleving geplaatst en 
zullen zich er minder mee verbonden voelen. Stereotiepe beeldvorming 
en stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen is vaak het begin van 
een proces waarbij mensen systematisch ‘apart’ worden gezet, dat wil zeg-
gen: niet (langer) worden gezien als een vanzelfsprekend onderdeel van 
de samenleving. Dit ondermijnt de solidariteit en sociale cohesie tussen 
bevolkingsgroepen. Met name wanneer openlijk hetzes worden gevoerd 
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tegen een bepaalde bevolkingsgroep, kan de veiligheid en stabiliteit in de 
samenleving rechtstreeks op het spel komen te staan. Maar ook de syste-
matische achterstelling of ongelijke behandeling van bepaalde groepen 
mensen door middel van regelgeving, gewoontes of standaardpraktijken (die 
voortkomen uit een dominante cultuur) kan sluipenderwijs tot grote onrust 
leiden. De bedreiging van de veiligheid en stabiliteit van de samenleving 
komt bij discriminatie die op grote schaal en systematisch voorkomt van 
twee kanten: de groepen die discrimineren kunnen zich van steeds geweld-
dadigere verbale of non-verbale middelen gaan bedienen en de groepen 
gediscrimineerden kunnen zich met steeds gewelddadiger middelen gaan 
verweren.

Sociaaleconomische belangen

Door discriminerende praktijken in de samenleving kunnen (politiek) 
belangrijk geachte sociaaleconomische doelen worden gefrustreerd. Zo 
kan grootschalige discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt het 
doel van het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen 
(waardoor ze in geval van echtscheiding geen beroep op de bijstand hoeven 
te doen!) in de weg staan. Of leeftijdsdiscriminatie tegen ouderen kan 
bijdragen aan een te zware belasting van de werkeloosheidskassen omdat 
oudere mensen na ontslag niet meer aan het werk kunnen komen. Vaak 
zijn de sociaaleconomische doelen op hun beurt te herleiden tot bepaalde 
belangrijk geachte sociale rechten van mensen: volledige werkgelegen-
heid, een hoog onderwijsniveau, een goede gezondheidszorg. Wij laten 
deze belangen – die dus de concrete aanleiding kunnen zijn voor sommige 
non-discriminatiemaatregelen – hier verder buiten beschouwing omdat ze 
niet primair gericht zijn op het bestrijden van discriminatie als zodanig.

4. Discriminatierecht op verschillende niveaus

Internationaal en Europees recht

Het non-discriminatierecht is een gelaagd systeem dat inhoud en vorm 
heeft gekregen binnen verschillende jurisdicties. Zoals we al in paragraaf 1 
bespraken, is er vanaf het midden van de vorige eeuw met name door de vn 
en de eu veel tot stand gebracht op dit terrein. Zo is het discriminatieverbod 
terug te vinden in algemene mensenrechtendocumenten zoals de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), het Europees Verdrag voor 
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de Rechten van de Mens (evrm 1950) en het Internationaal Verdrag inzake 
burgerlijke en politieke rechten (1966). Daarnaast zijn er specif ieke verdra-
gen ter bestrijding van discriminatie, zoals het Internationaal Verdrag ter 
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966), het vn-Verdrag 
ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979) en het 
vn-Verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap (2006). 
Ook zijn er verdragen die specif iek kwetsbare groepen proberen te be-
schermen en waarin eveneens een verbod van discriminatie is opgenomen, 
bijvoorbeeld het Verdrag betreffende de status van staatlozen (1954) en het 
Verdrag voor de rechten van het kind (1989). Dit korte overzicht betreft 
slechts een beperkt deel van de internationale normstelling tegen discri-
minatie. Voor Nederland is daarnaast vooral van belang dat het evrm een 
discriminatieverbod bevat waarop door Nederlandse burgers rechtstreeks 
een beroep gedaan kan worden, en dat de eu, naast belangrijke bepalingen 
in de eu-verdragen, ook verschillende richtlijnen tegen discriminatie heeft 
uitgevaardigd. Deze richtlijnen bevatten aanwijzingen voor alle eu-lidstaten 
hoe ze discriminatie via hun nationale recht moeten bestrijden.

In dit onderdeel bespreken we nader welke van die normen rechtstreeks 
van toepassing zijn in de Nederlandse rechtsorde. Dat wil zeggen: op welke 
normen kan een individuele burger een beroep doen ter bescherming 
tegen discriminatie? In Nederland kan de rechter rechtstreeks werkende 
verdragsbepalingen direct toepassen. Het internationale recht werkt 
daarmee als het ware direct door in het Nederlandse recht. Een belangrijk 
voorbeeld is het discriminatieverbod van artikel 26 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (bupo). Deze bepaling 
luidt als volgt:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak 
op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet 
discriminatie van welke aard ook en garandeert eenieder gelijke en 
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals 
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere 
status.

Een andere algemene bepaling die van belang is voor de Nederlandse 
rechtspraktijk is artikel 14 van het Europees verdrag voor de rechten van 
de mens (evrm) waarin wordt gegarandeerd dat niemand mag worden 
gediscrimineerd in de uitoefening van de rechten die dit verdrag garan-
deert. Naast deze zeer algemene bepaling zijn er op vn-niveau ook nog de 
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eerder in deze bijdrage genoemde specif ieke non-discriminatieverdragen. 
Of alle bepalingen daaruit ook rechtstreekse werking hebben, is geregeld 
onderwerp van juridische geschillen. Zo is er uitgebreid gestreden over 
de vraag of artikel 7 van het vn-Vrouwenverdrag, dat discriminatie op het 
terrein van politieke participatie verbiedt, rechtstreeks zou kunnen worden 
ingeroepen tegen de sgp, die tot voor kort verkiesbaarheid van vrouwen op 
sgp-kieslijsten uitsloot.

Daarnaast heeft het non-discriminatierecht een belangrijke plaats bin-
nen het recht van de Europese Unie. Niet alleen onderschrijft de Unie de 
fundamentele waarden die worden beschermd door het Europese verdrag 
voor de rechten van de mens, waarin een verbod van discriminatie is 
opgenomen, maar ook in het eu-Grondrechten handvest is een dergelijk 
verbod te vinden. Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen is sinds 
de oprichting van de Unie in 1957 (toen eeg) verboden. Deze verdragsnorm 
heeft eveneens directe werking in Nederland. Meer specif iek zijn er de 
afgelopen decennia verschillende Europese richtlijnen tot stand gekomen 
die discriminatie op grond van enerzijds geslacht en anderzijds ras bij de 
arbeid en het aanbieden van goederen en diensten en in de sociale zekerheid 
verbieden. Voor de gronden godsdienst, seksuele gerichtheid, leeftijd en 
handicap bestaat er een aparte richtlijn waarin discriminatie bij de arbeid 
wordt verboden. Deze richtlijnen dienen door de lidstaten in hun nationale 
wetgeving te worden omgezet, wat in Nederland ook is gebeurd.

Nationaal non-discriminatierecht

In ons nationale recht neemt het discriminatieverbod van artikel 1 van de 
Grondwet (1984) een belangrijke plaats in. Deze bepaling dient primair 
ter bescherming van burgers tegenover de overheid en deze norm werkt 
daarmee ook door in het bestuursrecht. Het is een zeer algemene norm, 
die nog weinig zegt over wat er nu precies wel en niet verboden is. Voor de 
bescherming tegen discriminatie door private partijen onderling moest 
daarom aparte wetgeving worden opgesteld: de gelijkebehandelingswet-
geving. Hierin wordt bescherming geboden tegen onderscheid op bepaalde 
gronden in bepaalde aangewezen maatschappelijke sectoren. In de jaren 
zeventig en tachtig werd ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen 
verboden en een aparte wet gelijke behandeling man/vrouw in het ar-
beidsproces aangenomen. Ook werden enkele bepalingen ingevoegd in het 
Burgerlijk Wetboek. Het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving werd 
aanzienlijk uitgebreid met de Algemene wet gelijke behandeling (awgb), die 
in 1994 van kracht werd. Deze wet biedt bescherming tegen onderscheid op 
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grond van ras, geslacht, geloof en levensovertuiging, seksuele gerichtheid, 
burgerlijke staat en politieke overtuiging. De wet geldt niet alleen in de 
sfeer van arbeid en beroep, maar ook bij het aanbieden van goederen en 
diensten, waaronder huur en onderwijs, en (alleen bij ras) als het gaat 
om sociale beschermingsmaatregelen. Burgers kunnen ter handhaving 
van deze gelijkebehandelingsnorm naar de rechter gaan of een klacht 
indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (tot 1 oktober 2012: 
de Commissie Gelijke Behandeling). De gang naar dit College is voor de 
burger kosteloos en rechtsbijstand is niet vereist. De uitspraken van het 
College zijn echter niet bindend, hoewel zij veelal wel worden nageleefd. 
Daarnaast zijn in de Nederlandse strafwetgeving discriminatieverboden 
opgenomen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen uitingsdelicten 
(discriminatoire belediging en aanzetten tot haat) en uitsluitingsdelicten 
(het discrimineren in de uitoefening van een bedrijf, beroep of ambt). 
De gronden verschillen per verbodsbepalingen en betreffen ras, geslacht, 
godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid en handicap. Hoewel 
het in gang zetten van een strafproces via een aangifte geen kosten mee-
brengt, blijken de afhankelijkheid van de inzet van de politie en het inzicht 
van het Openbaar Ministerie belemmerende factoren. Veel rechtszaken 
zijn er daarom niet gevoerd op basis van deze artikelen. Tenslotte zijn 
er nog enkele bepalingen opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) waarin bepaald wordt dat werkgevers moeten zorgen voor een 
werkomgeving waarin discriminatie, pesten en seksuele intimidatie niet 
voorkomen.

Ter afsluiting van deze paragraaf nog enkele onderwerpen die voor 
een goed begrip van het discriminatierecht van groot belang zijn. Dat 
betreft het onderscheid dat gemaakt wordt tussen directe en indirecte 
discriminatie en het verschil tussen symmetrische en asymmetrische 
non-discriminatienormen.

Directe en indirecte discriminatie

In het gelijkebehandelingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen 
directe en indirecte discriminatie. Van directe discriminatie is sprake 
als de verboden discriminatiegrond expliciet een rol heeft gespeeld bij 
het maken van onderscheid of als er een onderscheid wordt gemaakt dat 
alleen een bepaalde groep kan treffen. Bijvoorbeeld: het ontslaan van 
alle vrouwelijke werknemers bij een reorganisatie of het ontslaan van 
alle zwangere werknemers bij een reorganisatie. Immers: alleen vrouwen 
kunnen zwanger worden. Bij indirecte discriminatie gaat het om regels, 
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praktijken of gewoonten die weliswaar niet direct onderscheid maken 
op een verboden grond, maar die wel als effect hebben dat een bepaalde 
groep in het bijzonder nadelig wordt getroffen door die regel, praktijk of 
gewoonte. Bijvoorbeeld: het ontslaan van alle parttimers bij een reorga-
nisatie, als in de organisatie het overgrote deel van de parttimers vrouw 
is. Beide vormen van discriminatie zijn in beginsel verboden. In het geval 
van directe discriminatie kent de wet zelf een beperkt aantal rechtvaardi-
gingsgronden. Bijvoorbeeld als het gaat om een geslachtsbepaald beroep: 
het is geoorloofd om voor een modeshow alleen mannelijke of vrouwelijke 
modellen te vragen, afhankelijk van welke mode geshowd moet worden. De 
mogelijkheden om indirecte discriminatie te rechtvaardigen zijn ruimer: 
dat kan als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Daar-
van is sprake als het onderscheid een legitiem doel dient en het gekozen 
middel noodzakelijk en proportioneel is om dat doel te bereiken. Het 
vragen van een goede beheersing van de Nederlandse taal kan bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn als het gaat om een functie als advocaat, maar is 
waarschijnlijk ongerechtvaardigd als het om een functie als schoonmaker 
gaat. Buitenlandse werknemers worden hierdoor benadeeld en de vraag 
is of deze eis wel echt relevant is voor een goede uitoefening van een 
dergelijke functie.

Symmetrische en asymmetrische discriminatieverboden

In de non-discriminatiewetgeving treffen we in de meeste bepalingen een 
symmetrische benadering van de discriminatiegronden aan. De wetgeving 
beschermt niet vrouwen, homo’s en etnische minderheden, maar alle per-
sonen op grond van hun geslacht, seksuele gerichtheid en ras. Daarmee 
worden niet alleen de potentieel kwetsbare groepen beschermd waarover 
vooroordelen bestaan en die in verleden en heden geregeld slachtoffer waren 
en zijn van discriminatie, maar ook de groepen die juist in een sterke(re) 
maatschappelijke positie verkeren. Deze scheidslijnen kunnen uiteraard 
variëren naar tijd en plaats. Een uitzondering is het vn-Vrouwenverdrag, 
dat uitdrukkelijk alleen vrouwen tegen discriminatie beschermt. Ook 
het vn-Gehandicaptenverdrag is slechts gericht op de bescherming van 
personen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Een symmetrische 
benadering past het best bij de formele invulling van het gelijkheidsbegin-
sel. Asymmetrische discriminatiegronden nemen de feitelijke ongelijkheid 
als uitgangspunt en zijn gericht op het bereiken van materiële gelijkheid. In 
het Nederlandse beleidsjargon wordt een asymmetrische benadering ook 
wel doelgroepenbeleid genoemd.
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5. Verschillende typen normstellingen

In het bovenstaande globale overzicht van wat er allemaal aan non-
discriminatierecht is ontwikkeld, gaat het in feite om verschillende typen 
van rechtsnormen waarmee de verdragspartijen of de nationale wetgever 
proberen discriminatie uit te bannen. Het meest voorkomende type norm is 
een verbodsnorm. Die heeft de vorm die we hiervoor hebben beschreven: een 
bepaald soort gedraging wordt benoemd (bijvoorbeeld: ongelijke behande-
ling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst), waarbij gesteld wordt dat 
dit gedrag verboden is als dit plaatsvindt op grond van een bepaald kenmerk 
(discriminatiegrond) en er daardoor een bepaalde benadeling optreedt.

Daarnaast zijn er normen die andere vormen van discriminatie verbie-
den, zoals intimidatie en seksuele intimidatie, het geven van opdracht tot 
discriminatie en victimisatie (het benadelen van iemand omdat hij of zij 
een klacht over discriminatie heeft ingediend). Verbodsnormen zijn er met 
name in het civiele recht (het Burgerlijk Wetboek, de wetten op het terrein 
van de gelijke behandeling zoals de awgb) en in het strafrecht. In het civiele 
recht is het aan de burger zelf om actie te ondernemen als hij of zij meent 
te zijn gediscrimineerd. In het strafrecht moet – veelal na aangifte door de 
burger – daarvoor het Openbaar Ministerie in actie komen. Het Openbaar 
Ministerie kan daarbij het opportuniteitsbeginsel toepassen; dat wil zeggen, 
alleen tot actie overgaan als er een ernstige normovertreding is.

Met name de civielrechtelijke verbodsnormen zijn zwak in die zin dat het 
van de assertiviteit, de durf en het doorzettingsvermogen van een individu 
afhankelijk is of een zaak uiteindelijk door het College voor de Rechten van 
de Mens of door de rechter wordt behandeld. Een belangrijke drempel is de 
gerede kans van victimisatie, hetgeen wil zeggen dat degene die een klacht 
over discriminatie indient, zelf daarvan slachtoffer wordt omdat het hem 
of haar wordt tegengeworpen door de persoon of instelling waartegen de 
klacht is ingediend. Als er al een uitspraak komt dat de handeling inderdaad 
discriminerend was, prof iteert in beginsel alleen het betreffende individu 
daarvan. Dat is alleen anders als er een collectieve actie wordt ingesteld, 
dat wil zeggen dat een vereniging of stichting in rechte opkomt voor de 
belangen van anderen. Deze belangenbehartiging dient dan in de statuten 
te zijn opgenomen om in het Nederlands recht als belangenorganisatie tegen 
discriminatie te mogen ageren.

Een verbodsnorm is altijd reactief: dat wil zeggen dat hij pas een rechts-
middel biedt als de verboden gedraging zich heeft voorgedaan en het nadeel 
is ingetreden. Naast dergelijke negatieve (gij zult niet) en reactieve normen, 
komt er in het gelijkebehandelingsrecht langzaam ook een nieuwe norm op, 
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die een positieve verplichting oplegt (gij zult) en meer preventief van aard 
is. In de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte is namelijk 
bepaald dat een werkgever, zodra een chronisch zieke of gehandicapte 
werknemer daarom verzoekt, doeltreffende aanpassingen moet verrichten 
teneinde ervoor te zorgen dat deze werknemer aan het arbeidsproces kan 
blijven deelnemen. Die plicht bestaat alleen voor zover dat redelijkerwijs 
van de werkgever gevraagd kan worden. De bepaling blijft echter individu-
alistisch: alleen als een individu erom vraagt moet de voorziening getroffen 
worden; de werkgever hoeft niet bij voorbaat algemene voorzieningen te 
treffen in het bedrijf om het mogelijk te maken dat chronisch zieken en 
gehandicapten daar (kunnen) werken.

Echt proactieve en positieve normen zijn er ook, zij het schaarser. Het 
betreft instructienormen aan werkgevers en bestuurders van instellingen 
(zoals schoolbesturen, ziekenhuisbesturen en dergelijke) om te zorgen dat 
er binnen hun organisatie geen discriminatie voorkomt. En mocht dat wel 
gebeuren, om zelf ter plekke tegen de daders effectieve maatregelen te 
treffen (en dat dus niet aan het slachtoffer over te laten). De regelgeving 
in de Arbowet die werkgevers verplicht tot het scheppen van een veilige 
arbeidsomgeving is een voorbeeld van een dergelijke norm. Juristen noemen 
dit zorgplichten of instructienormen. Het toezicht op de naleving en de 
handhaving van dergelijke normen ligt bij speciaal voor bepaalde sectoren 
ingestelde inspecties (zoals arbeidsinspectie en onderwijsinspectie). Een 
mooi voorbeeld van een heel algemene instructienorm aan de staten die 
bij het Gehandicaptenverdrag zijn aangesloten is de verplichting dat deze 
staten zo veel mogelijk toewerken naar ‘universal design’; dat wil zeggen: het 
zodanig inrichten van de samenleving en van alle gebouwen en openbare 
voorzieningen dat iedereen daar gebruik van kan maken. Dus niet: doeltref-
fende aanpassingen in het individuele geval, maar een structurele oplossing 
van het probleem van uitsluiting van gehandicapten.

Tenslotte zijn er, met name in het buitenland, nog enkele andere typen 
van proactief non-discriminatierecht ontwikkeld. Zo bestaat in Groot-
Brittannië en Noord-Ierland de verplichting voor werkgevers om in hun 
sociale jaarverslagen aan te geven wat ze doen aan diversiteitsbeleid en tot 
welke resultaten dat heeft geleid.

6. Naar een holistische benadering van discriminatierecht

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor verschillende moge-
lijke strategieën voor discriminatiebestrijding met juridische maatregelen. 
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Daarbij wordt in hoofdzaak onderscheid gemaakt tussen drie manieren om 
discriminatie (te proberen) uit te bannen via het recht.

De eerste is de meest bekende, traditionele vorm, die zich bedient van 
het uitvaardigen van verbodsnormen, met name in het kader van het civiele 
recht. Dit wordt de Individual Rights Strategy genoemd. Discriminatiever-
boden geven in feite aan individuen het recht om tegen een schending van 
dergelijke verboden in het geweer te komen bij de rechter en genoegdoening 
of compensatie van het geleden nadeel op te eisen. Dit negatieve, reactieve 
model (dat uit de Angelsaksische wereld is komen overwaaien, met name uit 
de vs) is heel goed ontwikkeld, maar uiteindelijk weinig effectief gebleken. 
Want het vereist, zoals gezegd, assertieve en moedige mensen die voor hun 
rechten durven opkomen als het leed al is geschied. Vaak tegen een machtige 
tegenpartij (werkgever). Weliswaar bieden de meeste rechtssystemen inmid-
dels ook de mogelijkheid van collectieve acties, maar het is de vraag of dat 
een afdoende remedie is tegen de kwalen van deze benadering.

Een tweede manier om mensen die het slachtoffer zijn van discrimi-
natie te ondersteunen en aan die discriminatie een einde te maken, is de 
zogenoemde Social Support Strategy. Het houdt in dat onderkend wordt 
dat niet alle mensen in gelijke omstandigheden verkeren en dat er sociaal 
beleid nodig is om achterstanden en achterstellingen in de samenleving te 
bestrijden. In plaats van formele gelijkheid, staat hierbij vooral materiële 
gelijkheid voorop. Dit model bestond in de naoorlogse jaren in Europa op 
grote schaal in de vorm van de sociale welvaartsstaat, maar is afgebroken 
tijdens de recente neo-liberale periode. Doelgroepenbeleid is door de rijks-
overheid afgeschaft en wegbezuinigd in de laatste jaren. Daar komt bij dat 
volgens het Europese recht doelgroepenbeleid in de vorm van positieve 
actieprogramma’s alleen onder zeer strikte voorwaarden toelaatbaar is.

Een derde manier om discriminatie te bestrijden is het voeren van 
een Strategy of Social and Cultural Change. Deze strategie is gericht op 
wegnemen van de achterliggende oorzaken van discriminatie. Steeds meer 
wordt onderkend dat discriminatie een diepgeworteld sociaal en cultureel 
verschijnsel is en dat het toekennen van formele gelijke rechten slechts 
een eerste stap is op weg naar meer werkelijke gelijkheid. Ook het speciaal 
ondersteunen van gediscrimineerde groepen is vaak niet voldoende. Soms 
roept het juist extra weerstanden op of draagt het bij aan het stigmatiseren 
en stereotyperen van deze groepen. Het wegnemen van de oorzaken van 
discriminatie is een belangrijke uitdaging. Dat kan onder meer betekenen 
dat gewerkt wordt aan het bestrijden van de stereotypen en vooroordelen 
die mensen erop nahouden of aan de sociaal-economische spanningen 
tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Juridisch gezien zijn er maar een paar 



DIScRIMINATIE BEzIEN VANUIT JURIDIScH pERSpEc TIEf 147

bepalingen die zich hier uitdrukkelijk op richten. De meest bekende is 
artikel 5a van het vn-Vrouwenverdrag dat stelt dat de staten die lid zijn bij 
dit Verdrag, ‘alle passende maatregelen’ moeten nemen tot verandering van 
het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw teneinde 
te komen tot ‘de uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle 
andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de gedachte van minderwaardigheid 
of meerderwaardigheid van een van beide geslachten of op stereotiepe rollen 
van mannen en vrouwen’. Een ander voorbeeld is de hierboven genoemde 
universal design-verplichting op grond van het Gehandicaptenverdrag.

De nadruk heeft heel lang gelegen op de Individual Rights Strategy. 
Langzamerhand wordt echter erkend dat een meer holistische benadering 
van discriminatie en discriminatierecht nodig is om het recht werkelijk te 
kunnen laten bijdragen aan de uitbanning van dit hardnekkige maatschap-
pelijke verschijnsel.

7. Tot slot

Met deze schets hebben we niet-juristen een inkijkje willen geven in dit ui-
termate boeiende, maar ook gecompliceerde rechtsgebied. Juristen houden 
zich in toenemende mate niet slechts bezig met het juridisch-dogmatisch 
systematiseren en analyseren van de rechtsnormen op dit terrein, maar 
zoeken ook naar contact en uitwisseling met onderzoekers uit andere 
disciplines. Met name als het gaat om de vraag of het recht kan bijdragen 
aan het bestrijden van discriminatie en welk type normen of welke strategie 
of strategieën daarvoor dan het meest geschikt zouden kunnen zijn, is 
het onontbeerlijk om kennis en inzichten uit andere disciplines daarbij te 
betrekken. Deze bundel biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Hulde 
daarom aan de initiatiefneemsters!
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8 Hoe motiveer je mensen om zich in te 
zetten voor sociale gelijkheid?
Dr. Serena Does, dr. Belle Derks en prof. dr. Naomi Ellemers1

Op belangrijke terreinen als inkomen, opleiding en gezondheid bestaan er 
nog steeds verschillen tussen sociale groepen (bijvoorbeeld autochtonen en 
allochtonen, mannen en vrouwen). Er is dus nog steeds sprake van sociale on-
gelijkheid. In dit hoofdstuk bespreken we ons onderzoek naar de motivatie van 
mensen om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Met verschillende experimenten 
onderzochten we hoe mensen reageren wanneer sociale gelijkheid als een 
moreel ideaal of als morele verplichting wordt gepresenteerd. Samenvattend 
laten de resultaten uit deze experimenten zien dat het presenteren van sociale 
gelijkheid als een moreel ideaal in plaats van als een morele verplichting 
een effectieve strategie is om mensen te mobiliseren zich meer in te zetten 
om sociale ongelijkheid te verminderen. Ogenschijnlijk kleine verschillen in 
woorden kunnen grote implicaties hebben voor professionals in diversiteits-
management, beleidsontwikkeling en personeelzaken.

1. Introductie

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen sociale groepen (bijvoorbeeld 
mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen) in termen van sociale sta-
tus, opleiding, gezondheid en inkomen. Deze verschillen duiden op een 
systematische ongelijkheid tussen deze groepen in welzijn en de kwaliteit 
van leven (Western, Dwan & Kebonang 2005). Structurele factoren zoals et-
niciteit, seksuele oriëntatie en gender bepalen dus voor een deel belangrijke 
uitkomsten in een mensenleven, wat kan resulteren in sociale ongelijkheid 
(Dwan & Western 2003). Deze ongelijkheid tussen sociale groepen is niet te 
verklaren aan de hand van persoonlijke verschillen in aanleg, inspanningen 
of prestaties, maar toont aan dat het niet goed lukt ervoor te zorgen dat 
iedereen gelijke kansen krijgt of op dezelfde manier wordt behandeld.

1 Dr. Serena Does werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling psychologie van 
University of California, Los Angeles; prof. dr. Naomi Ellemers is hoogleraar sociale en organi-
satiepsychologie aan de Universiteit Leiden; dr. Belle Derks is universitair hoofddocent sociale 
en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden.
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Sociale verandering

Om mensen gelijkere kansen te geven is er dus sociale verandering nodig. 
Het reduceren van sociale ongelijkheid tussen groepen mensen vraagt om 
maatregelen die gelijke kansen op gebieden als gezondheid, onderwijs en 
arbeid bevorderen. Dit kan op allerlei verschillende manieren gebeuren, 
zoals het instellen van streefcijfers, het beschikbaar stellen van speciale 
voorzieningen voor leden van achtergestelde groepen, of het aanbieden van 
extra ondersteuning om achterstanden te compenseren. Voor wie ervan 
overtuigd is dat de huidige maatschappij iedereen al gelijke kansen biedt, 
lijken dit soort maatregelen op een vorm van (positieve) discriminatie. Dit 
type beleid gericht op sociale verandering wordt dan ook niet door iedereen 
als wenselijk gezien. Resultaten van sociaalpsychologisch onderzoek laten 
zien dat leden van groepen met hogere sociale status (zoals autochtone 
Nederlanders of mannen) over het algemeen minder positief zijn dan leden 
van groepen met lagere sociale status (allochtone Nederlanders, vrouwen) 
over maatregelen die als doel hebben sociale verandering te bewerkstel-
ligen. Sociale status wordt namelijk vaak gezien als iets waarbij de winst 
van de ene groep een verlies voor de andere groep betekent. Hierdoor 
worden maatregelen om sociale verandering teweeg te brengen door leden 
van groepen met hogere status vaak geïnterpreteerd als een dreiging van 
statusverlies en ze roepen daardoor weerstand op (Esses, Dovidio, Jackson 
& Armstrong 2001). Dit is te verklaren vanuit de sociale identeitstheorie 
(Tajfel & Turner 1986), die stelt dat mensen gemotiveerd zijn om de relatieve 
status van hun eigen groep te beschermen omdat zij een deel van hun 
eigenwaarde ontlenen aan de groepen waarmee zij zich identificeren. Leden 
van meerderheidsgroepen kunnen hierdoor een bedreiging van hun sociale 
identiteit ervaren wanneer de relatief hogere status van hun groep op het 
spel staat (Scheepers & Ellemers 2005). Als gevolg hiervan hebben leden van 
meerderheidsgroepen de neiging weerstand te bieden tegen maatregelen 
die als doel hebben de positie van minderheidsgroepen te verbeteren.

Onderzoek laat inderdaad zien dat sociale identiteitsbedreiging ertoe kan 
leiden dat leden van hoge-statusgroepen zich negatiever opstellen tegenover 
lage-statusgroepen (Ellemers & Bos 1998). Mannen die zich bedreigd voelen 
in hun sociale identiteit, reageren bijvoorbeeld door vrouwen seksueel 
te intimideren (Maass, Cadinu, Guarnieri & Grasselli 2003). Daarnaast 
zijn leden van meerderheidsgroepen vaker tegenstanders van beleid dat 
gericht is op het vergroten van gelijke kansen tussen groepen (Lowery, 
Unzueta, Knowles & Goff 2006; O’Brien, Garcia, Crandall & Kordys 2010; 
Wilson 2006). In principe zijn leden van meerderheidsgroepen dus minder 
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geneigd om zich in te zetten voor sociale gelijkheid. Tegelijkertijd zijn juist 
zij potentieel waardevolle bondgenoten in de strijd om meer gelijkheid 
omdat deze groepen meer macht hebben en meer middelen kunnen inzetten 
om dit te bereiken dan minderheidsgroepen (Sidanius & Pratto 1999). Het is 
daarom van groot belang om interventies te ontwikkelen die de weerstand 
van meerderheidsgroepen ten aanzien van sociale verandering kunnen 
voorkomen en/of verminderen.

In ons onderzoek hebben wij ons gericht op het ontwikkelen van een 
interventie waarmee de manier waarop sociale gelijkheid wordt gepresen-
teerd, wordt aangepast. Hiermee wordt getest of het mogelijk is de houding 
van meerderheidsgroepen ten aanzien van gelijkheid en culturele diversiteit 
te beïnvloeden. Onze centrale voorspelling was dat wanneer het nastreven 
van sociale gelijkheid wordt gepresenteerd als een kans om het (morele) 
aanzien van de meerderheidsgroep te vergroten, dit de weerstand tegen 
dit soort maatregelen zal verminderen. Wij gaan in deze bijdrage in op 
de effecten van moraliteitsframing op attitudes ten aanzien van sociale 
ongelijkheid (2) en lichamelijke stressreacties die moraliteitsframing teweeg 
kan brengen (3). Daarna bespreken we het effect van diezelfde framing 
tijdens interaties tussen leden van de meerderheidsgroep met leden van een 
achtergestelde groep (4). Hierna volgen de conclusies (5). Voordat we daartoe 
overgaan, zetten we eerst de achtergrond en aanpak van ons onderzoek 
uiteen.

De moraliteit van gelijkheid

In het dagelijks leven wordt er vaak een beroep gedaan op moraliteit om 
het belang of de wenselijkheid van bepaalde acties, situaties of attitudes 
te benadrukken. Wanneer er in de politieke arena bijvoorbeeld sprake is 
van een ‘moreel onderwerp’, dan wil dat zeggen dat iemands houding ten 
aanzien van dat onderwerp geen kwestie van persoonlijke voorkeur is, maar 
wordt gezien als een kwestie van goed en fout – moreel versus immoreel. 
Onderzoek suggereert dat een beroep doen op moraliteit inderdaad een 
effectieve strategie is om mensen in beweging te krijgen. Moraliteit – de 
wens een goed mens te zijn – is namelijk een van de belangrijkste drijfveren 
van menselijk gedrag (Shavell 2002; Skitka, Bauman & Sargis 2005). Uit 
grootschalig onderzoek van mensen in verschillende culturen en landen 
komt naar voren dat morele waarden overal tot de belangrijkste principes 
in een mensenleven gerekend worden (Schwartz 1992). Inderdaad blijkt een 
morele overtuiging – de overtuiging dat iets goed of slecht is – een betere 
voorspeller van gedrag dan andersoortige overtuigingen of opvattingen 
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(Skitka et al. 2005). Dit belang van moraliteit is ook te zien op het groepsni-
veau. De waargenomen moraliteit van een groep hangt sterker samen met 
gevoelens van trots, tevredenheid en identif icatie dan andere belangrijke 
kwaliteiten van een groep zoals competentie (Leach, Ellemers & Barreto 
2007). Ook blijken mensen zich eerder in te zetten voor hun groep wan-
neer dat door andere groepsleden wordt gezien als een uiting van moreel 
gedrag dan wanneer het gezien wordt als een vorm van competent gedrag 
(Ellemers, Pagliaro, Barreto & Leach 2008). Samengenomen laten deze 
bevindingen zien dat mensen veel waarde hechten aan moraliteit, zowel op 
het individuele als op het groepsniveau, en dat mensen meer gemotiveerd 
zijn om moreel gedrag te vertonen (d.w.z. het goede doen) dan om hun 
competentie te tonen (d.w.z. het slimme doen). Is het presenteren van sociale 
gelijkheid als een morele verplichting dan mogelijk een effectieve manier 
om mensen te motiveren om ongelijkheid tegen te gaan?

Het antwoord op deze vraag is ja en nee. Door autochtone Nederlanders 
te confronteren met het feit dat er ongelijkheid is en te benadrukken dat 
het een morele verplichting is om dit tegen te gaan, kunnen zij zich mo-
gelijk schuldig gaan voelen over hun plaats in de samenleving. Wanneer 
mensen geconfronteerd worden met het feit dat hun groep onterecht wordt 
bevoordeeld, rapporteren ze vaak schuldgevoelens (Powell, Branscombe 
& Schmitt 2005) – een morele emotie. Dit soort gevoelens vinden mensen 
vervelend, en daarom zijn ze gemotiveerd om zulke gevoelens te vermijden 
en/of te verminderen. Schuld verschilt van andere emoties, zoals empathie. 
Omdat het zich richt op ‘het zelf’ in plaats van op ‘de ander’, zullen mensen 
meer geneigd zijn dit nare gevoel voor zichzelf te verminderen in plaats 
van degenen die gedupeerd zijn te helpen. Zo laat onderzoek zien dat 
schuldgevoelens bij leden van hoge-statusgroepen hen meer bereid maken 
gedupeerde lage-statusgroepsleden te compenseren, maar niet leiden tot 
meer steun voor beleid dat gericht is op het bevorderen van gelijke kansen 
voor lage-statusgroepen. Toch is dat laatste nodig voor het bewerkstelligen 
van daadwerkelijke sociale verandering. Daarnaast is het erkennen van 
een ongelijk systeem dat de eigen groep bevoordeelt, bedreigend voor de 
morele groepsidenteit (Branscombe, Doosje & McGarty 2002). Om deze 
morele bedreiging te vermijden, kan het voorkomen dat leden van meerder-
heidsgroepen ongelijkheid ontkennen (Ellemers, Spears & Doosje 2002), het 
bestaan van racisme bagatelliseren (Applebaum 1997) of de privileges van 
hun groep rechtvaardigen (Harth, Kessler & Leach 2008). Deze defensieve 
reacties zijn soms gericht op het in stand houden van de privileges en de 
macht van de eigen groep, maar kunnen ook het gevolg zijn van een oprechte 
wens om zichzelf of de eigen groep als moreel te zien (Applebaum 1997). 
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Wanneer we nadenken over manieren waarin de moraliteit van sociale 
gelijkheid kan worden benadrukt, is het daarom van belang om rekening 
te houden met deze defensieve reacties en na te gaan of het mogelijk is deze 
reacties te omzeilen.

Moraliteitsframing

Wij hebben geprobeerd een alternatieve manier te ontwikkelen om leden 
van hoge-statusgroepen bewust te maken van sociale ongelijkheid en de 
morele implicaties hiervan, zonder gevoelens van dreiging en schuld op 
te roepen. We hebben ons gebaseerd op de literatuur over zelfregulatie. 
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het bereiken van gewenste 
doelen via een preventiefocus (gericht op verantwoordelijkheden en 
verplichtingen) of een promotiefocus (gericht op aspiraties en idealen)
(Higgins 1997, 1998). In overeenstemming hiermee wordt in recent werk 
een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van moraliteit: prescriptieve 
versus proscriptieve moraliteit (Janoff-Bulman, Sheikh & Hepp 2009). 
Proscriptieve moraliteit richt zich op wat men niet moet doen, terwijl de 
nadruk bij prescriptieve moraliteit wordt gelegd op wat men wel moet doen. 
Proscriptieve moraliteit wordt gezien als onontkoombaar. Het is gericht 
op het vermijden van ongewenst gedrag en verwijst naar verplichtingen. 
Prescriptieve moraliteit wordt daarentegen gezien als meer vrijwillig. Het 
is gericht op het vertonen van goed gedrag en het realiseren van wensen 
(Janoff-Bulman et al. 2009).

Op basis van dit onderscheid in de wetenschappelijke literatuur onder-
zochten wij of het iets uitmaakt wanneer sociale gelijkheid wordt gepresen-
teerd als moreel ideaal in plaats van als morele verplichting. Wij voorspelden 
dat de bereidheid van leden van hoge-statusgroepen sociale gelijkheid na 
te streven groter is wanneer gelijkheid wordt gepresenteerd als moreel 
ideaal in plaats van als een morele verplichting. De reden hiervoor is dat 
we verwachten dat een moreel ideaal minder bedreigend is voor de sociale 
identiteit van groepsleden met een hoge maatschappelijke status, en meer 
positieve motivatie en gedrag zal opleveren dan een morele verplichting.

In drie onderzoekslijnen onderzochten wij de invloed van deze morele 
framing (het presenteren van sociale gelijkheid als moreel ideaal versus 
morele verplichting) op de reacties van autochtone Nederlanders. In de 
eerste lijn onderzochten we de reacties van autochtone Nederlanders door te 
vragen naar hun opvattingen ten aanzien van sociale gelijkheid en culturele 
diversiteit. In de tweede lijn onderzochten we hoe de verschillende mora-
liteitsframes lichamelijke (cardiovasculaire) stressreacties beïnvloeden. In 
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de derde lijn gingen we nog een stapje verder en onderzochten we zowel 
zelfverklaarde opvattingen als lichamelijke stressreacties bij autochtone Ne-
derlanders tijdens een interactie met een allochtone Nederlander. Hieronder 
bespreken wij de belangrijkste resultaten uit deze drie lijnen van onderzoek.

2. De effecten van moraliteitsframing op attitudes ten 
aanzien van sociale gelijkheid

In twee experimenten lieten we mensen een f ictief krantenartikel lezen. 
De titel van het artikel was ‘Allochtone Nederlanders verdienen minder 
dan autochtone Nederlanders met hetzelfde opleidingsniveau’. In het 
artikel stond dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) recentelijk 
onderzoek had gedaan naar de inkomensverschillen en loopbaankansen 
onder allochtone en autochtone werknemers. Er stond een grote graf iek in 
het artikel waarin de inkomensverschillen tussen allochtone en autochtone 
Nederlanders over een periode van tien jaar na afstuderen in kaart waren 
gebracht. Ook stond er een foto van een witte man van middelbare leeftijd 
die zogenaamd de senior onderzoeker van het cbs was, genaamd Gerard. Na-
dat de verschillen tussen allochtone en autochtone Nederlanders in termen 
van salaris en loopbaankansen waren duidelijk gemaakt, stond in het artikel 
dat deze verschillen niet te verklaren waren door opleidingsniveau – en dus 
onrechtvaardig waren. Vervolgens kregen de deelnemers een van de twee 
moraliteitsframes te zien. In de morele-idealenconditie werd verteld dat de 
huidige situatie een kans biedt om wat aan de ongelijkheid te doen en dat 
het werken in een cultureel diverse omgeving autochtone Nederlanders 
vaak helpt om hun idealen omtrent tolerantie en rechtvaardigheid richting 
allochtone collega’s te bereiken. Vervolgens werden deelnemers uitgenodigd 
op te schrijven wat voor manieren zij konden bedenken om het morele 
ideaal van gelijkheid te bereiken. In de morele-verplichtingenconditie lazen 
deelnemers dat de huidige situatie de verplichting met zich meebrengt om 
wat aan de ongelijkheid te doen en dat het werken in een cultureel diverse 
omgeving autochtone Nederlanders vaak helpt om hun verplichtingen van 
tolerantie en rechtvaardigheid richting allochtone collega’s na te komen. 
Hierna werden deelnemers uitgenodigd op te schrijven welke manieren zij 
konden bedenken om de morele verplichting van gelijkheid na te komen.

De resultaten van deze eerste twee studies lieten zien dat het presen-
teren van sociale gelijkheid als moreel ideaal in plaats van als een morele 
verplichting leidt tot positievere reacties onder autochtone Nederlanders. 
Zo verzonnen mensen in de morele-idealenconditie meer verschillende 
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dingen die ze zouden kunnen doen om gelijkheid te bereiken (en noemden 
minder dingen die ze moesten laten om ongelijkheid te verminderen) 
dan mensen in de morele-verplichtingenconditie. Ook gaven mensen in 
de morele-idealenconditie aan meer steun te willen geven aan positieve-
actieprogramma’s gericht op het vergroten van de instroom van allochtone 
leidinggevenden, dan mensen in de morele verplichtingen conditie.

In een derde studie vroegen we autochtone werknemers in verschillende 
organisaties zich in te beelden dat hun organisatie had besloten om de 
instroom van allochtone werknemers te vergroten. Wij vroegen hun zich in 
te denken wat zij konden doen om het morele ideaal van gelijke behandeling 
van hun allochtone collega’s te bereiken (morele-idealenconditie) of wat ze 
konden doen om de morele verplichting van gelijke behandeling van hun 
allochtone collega’s na te komen (morele-verplichtingenconditie). Dit kleine 
verschil in de manier waarop we hun vroegen over de situatie na te denken 
had grote gevolgen. We vonden dat mensen meer steun rapporteerden voor 
positieve actie, positiever waren over culturele diversiteit, meer prioriteit 
gaven aan sociale gelijkheid en minder bedreiging ervoeren als gelijkheid 
was afgeschilderd als moreel ideaal in plaats van als morele verplichting.

In een vierde studie – wederom afgenomen onder autochtone werkne-
mers – onderzochten we of het benadrukken van idealen versus verplich-
tingen altijd dit soort effecten heeft, los van de vraag of het om moraliteit 
gaat. Om dit na te gaan vergeleken we in deze studie de effecten van het 
presenteren van sociale verandering als ideaal versus verplichting in termen 
van competentie in plaats van moraliteit. In de competentie-idealenconditie 
lazen deelnemers dat uit interviews met autochtone werknemers bleek: 
‘Autochtone werknemers die de mogelijkheid aangrijpen om te leren over de 
achtergronden van hun allochtone collega’s, geven vaak aan dat dit ze echt 
helpt hun idealen op het gebied van werkcompetenties en carrièresucces te 
verwezenlijken.’ In de competentie-verplichtingenconditie lazen mensen: 
‘Autochtone werknemers die hun plicht vervullen om te leren over de ach-
tergronden van hun allochtone collega’s, geven vaak aan dat dit ze echt helpt 
de eisen die ze aan zichzelf stellen op het gebied van werkcompetenties en 
carrièresucces na te komen.’ Zoals verwacht, vonden we dat de effecten 
van de idealen- versus verplichtingenframes alleen zichtbaar waren wan-
neer het moraliteit betrof en niet wanneer het competentie betrof. Als het 
om competentie ging, bleef de houding ten aanzien van sociale gelijkheid 
en culturele diversiteit dus hetzelfde, ongeacht of sociale gelijkheid werd 
gepresenteerd als ideaal of als verplichting. Dit wijst op de centrale rol van 
moraliteit in dit verband, en laat zien dat het niet alleen gaat om verschillen 
in de manieren waarop mensen idealen versus verplichtingen ervaren.
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Voor zover wij weten, zijn dit de eerste studies die laten zien dat het 
presenteren van sociale gelijkheid als een moreel ideaal – in plaats van 
als een morele verplichting – effectiever is in het creëren van positievere 
attitudes ten aanzien van sociale verandering en gelijkheid. Onze onder-
zoeksresultaten maken duidelijk dat het niet alleen belangrijk is om de 
morele aspecten van sociale gelijkheid aan te kaarten, het maakt ook heel 
veel uit op wat voor manier dit gebeurt – door te verwijzen naar een moreel 
ideaal of een morele verplichting.

3. Lichamelijke stressreacties op moraliteitsframing

Als vervolg op deze eerste resultaten, wilden we beter onderzoeken waarom 
morele idealen zoveel beter werken dan morele verplichtingen. Zoals 
eerder beschreven, verwachtten we dat morele verplichtingen mogelijk 
tot meer stress en daardoor tot meer ontkenning van de sociale ongelijk-
heid zullen leiden bij leden van bevooroordeelde groepen. In de tweede 
onderzoekslijn toetsten we of dit inderdaad het geval is. Wij baseerden 
onze aanpak hiervoor op het biopsychosociale model van Blascovich en 
Tomaka (1996). Volgens dit model zijn mensen in een gemotiveerde toestand 
ofwel uitgedaagd ofwel bedreigd. Uitdaging treedt op wanneer mensen het 
idee hebben dat ze een lastige situatie goed aankunnen. Wanneer mensen 
het idee hebben dat ze een lastige situatie niet aankunnen, zorgt dit voor 
bedreiging. Deze twee verschillende motivatietoestanden – bedreiging en 
uitdaging – zijn op cardiovasculair niveau vast te stellen aan de hand van 
veranderingen in hartslag en bloeddruk, die mensen niet zelf in de hand 
hebben. De psychologische ervaring van bedreiging wordt gekenmerkt 
door vaatvernauwing, terwijl de psychologische ervaring van uitdaging 
samengaat met vaatverwijding. Door de cardiovasculaire reacties van 
mensen te bestuderen, waren we dus in staat om hun reacties op onze 
instructies in kaart te brengen, op een manier die minder gevoelig is voor 
pogingen om wenselijke antwoorden te geven dan bij meer traditionele 
vragenlijstmetingen.

Deelnemers aan het onderzoek werden beplakt met sensoren en kregen 
een bloeddrukmeter om, waarmee hun cardiovasculaire reacties tijdens het 
onderzoek konden worden gevolgd. Zij lazen hetzelfde f ictieve krantenarti-
kel dat we in onze eerdere onderzoeken gebruikten. Vervolgens vroegen wij 
de ene groep mensen om een mondeling betoog te houden over sociale ge-
lijkheid als een moreel ideaal en een andere groep om een mondeling betoog 
te houden over sociale gelijkheid als morele verplichting. Gedurende het 
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gehele experiment werden cardiovasculaire reacties gemeten; de betogen 
van de deelnemers werden op video opgenomen voor nadere analyse. Zoals 
voorspeld, bleek dat de deelnemers die waren uitgenodigd te spreken over 
sociale gelijkheid als moreel ideaal, cardiovasculaire reacties vertoonden 
die duidden op het ervaren van meer uitdaging dan de deelnemers die 
gevraagd was te spreken over sociale gelijkheid als morele verplichting 
ervoeren. Daarnaast waren er aanwijzingen dat mensen die spraken over 
sociale gelijkheid als ideaal, meer enthousiasme toonden tijdens de taak. 
Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat zij signif icant sneller spraken dan de 
deelnemers die waren uitgenodigd te spreken over sociale gelijkheid als 
morele verplichting. Deze bevindingen laten zien dat de effecten van mora-
liteitsframing verder gaan dan het instemmen met bepaalde opvattingen of 
maatregelen: ook op maten waarop mensen minder invloed hebben, zoals 
cardiovasculaire reacties en spreekgedrag, zien we signif icante verschillen. 
Mensen zeggen dus niet alleen positiever te zijn over sociale gelijkheid 
wanneer ze dit zien als moreel ideaal, ze lijken zich ook zo te voelen en te 
gedragen.

4. Het effect van moraliteitsframing tijdens 
intergroepscontact

In de twee laatste experimenten, waar we tijdens het schrijven van deze 
bijdrage nog mee bezig zijn, willen we de effecten van moraliteitsframing – 
in termen van cardiovasculaire reacties en gedrag – in kaart brengen tijdens 
contact met leden van lage-statusgroepen. Omdat een belangrijk deel van 
sociale verandering ook betekent dat leden van hoge-statusgroepen zich 
constructief opstellen tijdens interacties met leden van lage-statusgroepen, 
onderzochten wij de invloed van moraliteitsframing op stressreacties tijdens 
intergroepscontact. Aan de ene kant lijkt het aannemelijk dat autochtone 
Nederlanders die positief zijn ten aanzien van sociale verandering minder 
stressreacties zullen vertonen tijdens een interactie met een allochtone 
Nederlander. Aan de andere kant zou het ook kunnen dat het daadwerkelijk 
in de praktijk brengen van positieve voornemens ten aanzien van sociale 
verandering (in een intergroepsinteractie) kan leiden tot meer stressreacties 
onder autochtone Nederlanders. Om deze twee verschillende uitkomsten te 
toetsen, kijken we in deze onderzoekslijn naar de lichamelijke stressreacties 
van autochtone Nederlanders tijdens een interactie met een allochtone 
Nederlander. Deelnemers lazen wederom het f ictieve krantenartikel en 
werden blootgesteld aan een van de twee moraliteitsframes – waarin 
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sociale gelijkheid werd gepresenteerd als moreel ideaal of als morele ver-
plichting. Na het lezen van het artikel rapporteerden deelnemers eerst 
hun opvattingen ten aanzien van culturele diversiteit en positieve actie, 
zoals in onze eerdere studies. Vervolgens werd hun verteld dat ze – via een 
webcam – met een andere deelnemer gingen discussiëren over het artikel. 
Alle deelnemers kregen op dat moment een vooraf opgenomen video te 
zien waarin een allochtone Nederlander zichzelf voorstelde, vertelde dat ze 
op Curaçao was geboren en zei dat ze ook het krantenartikel had gelezen. 
Zij was zichtbaar beplakt met dezelfde sensoren als de deelnemers en zat 
in eenzelfde soort onderzoeksruimte om zo aannemelijk te maken dat 
deze deelnemer inderdaad in een van de andere experimentele ruimtes 
zat. Deelnemers werd na het zien van deze video gevraagd om hun eigen 
videoboodschap in te spreken en daarin aan te geven of zij allochtoon 
of autochtoon waren (om zo hun groepslidmaatschap te benadrukken). 
Nadat de deelnemers zich op deze manier hadden voorgesteld, namen ze 
een tweede videoboodschap op. Ook deze keer werd hun verteld dat hun 
boodschap naar de allochtone deelnemer zou worden gestuurd. Voor deze 
video werd hun gevraagd hun mening te geven over maatregelen om gelijke 
kansen voor allochtone Nederlanders te bevorderen. Gedurende dit gehele 
proces werden de cardiovasculaire reacties van de onderzoeksdeelnemers 
gemeten.

De eerste resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat het na-
denken over maatregelen om gelijke kansen te bevorderen iets anders is 
dan hierover te spreken met een vertegenwoordiger van de achtergestelde 
groep. Hoewel ook hier deelnemers die hadden nagedacht over gelijkheid 
als moreel ideaal, positievere opvattingen ten aanzien van sociale gelijkheid 
rapporteerden, gebeurde er iets anders wanneer ze daadwerkelijk in contact 
traden met een allochtone Nederlander. De cardiovasculaire reacties laten 
zien dat een confrontatie met een vertegenwoordiger van een achtergestelde 
groep juist meer bedreiging oproept wanneer gelijkheid is gepresenteerd 
als moreel ideaal in plaats van als morele verplichting. Onze analyses laten 
zien dat deze bedreiging niet geassocieerd is met (impliciete) vooroordelen, 
vijandigheid of een expliciet negatief beeld van allochtone Nederlanders. 
De ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen – opvattingen die aangeven 
dat men sociale gelijkheid belangrijk vindt, maar het ervaren als bedreiging 
tijdens een intergroepsinteractie – kunnen verklaard worden aan de hand 
van de veronderstelling dat er voor mensen die positiever zijn over gelijkheid 
ook meer op het spel staat tijdens een interactie met een vertegenwoordiger 
van een achtergestelde groep. Mogelijk is het zo dat naarmate mensen 
meer waarde hechten aan gelijke behandeling, mensen ook meer hun best 
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doen om dit in de praktijk te brengen tijdens een intergroepsinteractie, 
waardoor de situatie inspannender is en dus (in eerste instantie) meer 
bedreiging oproept.

5. Conclusies

Leden van meerderheidsgroepen, zoals autochtone Nederlanders, hebben 
vaak weerstand tegen sociale verandering ten aanzien van een meer gelijke 
samenleving. Als leden van groepen met een hogere status dan andere 
groepen zijn zij vaak gemotiveerd om deze status te behouden. Zo kunnen 
mannelijke wetenschappers weerstand bieden tegen maatregelen om het 
aantal vrouwelijke hoogleraren te vergroten. Een ander voorbeeld is wan-
neer autochtone werknemers protesteren tegen het diversiteitsbeleid van 
een organisatie dat zich expliciet richt op het aantrekken van allochtoon 
talent. In ons onderzoek stelden we voor dat de manier waarop mensen 
tegen sociale gelijkheid aankijken deels beïnvloedt hoe mensen op sociale 
verandering zullen reageren. Zo is de focus op mogelijk statusverlies van de 
eigen groep − autochtone Nederlanders, mannen − slechts één perspectief 
op sociale verandering. Een andere kijk op sociale gelijkheid is om het te 
zien als kans om de morele idealen van tolerantie en rechtvaardigheid te 
bereiken. Wij onderzochten in verschillende experimenten of de manier 
waarop sociale gelijkheid wordt gepresenteerd invloed heeft op de reacties 
van autochtone deelnemers. Wij maakten hierbij onderscheid tussen 
het presenteren van sociale gelijkheid als moreel ideaal – iets wat we 
kunnen nastreven − en als morele verplichting – iets wat we dienen na 
te komen. Zoals hierboven is uitgelegd vonden we signif icante verschil-
len in de reacties van mensen op basis van welk frame zij lazen – met 
een focus op gelijkheid als moreel ideaal of als morele verplichting. 
Mensen in de morele-idealengroep rapporteerden vergeleken met de 
morele-verplichtingengroep meer positieve intergroepsattitudes en lieten 
cardiovasculaire patronen zien in lijn met uitdaging in plaats van met 
bedreiging tijdens een betoog over gelijkheid. Tijdens een interactie met 
een allochtone Nederlander, lieten mensen in de morele-idealengroep 
echter meer cardiovasculaire patronen zien in lijn met bedreiging dan 
met uitdaging vergeleken met de morele-verplichtingengroep. Wij denken 
dat deze laatste bevinding mogelijk suggereert dat wanneer mensen meer 
waarde hechten aan sociale gelijkheid, omdat zij het zien als ideaal in 
plaats van als verplichting, zij meer bereid zijn om ongelijkheid aan te 
pakken – ook in interactie met allochtone Nederlanders. Het kan dat 
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dit de intergroepsinteractie moeilijker – en dus bedreigender – maakt 
voor autochtone Nederlanders. Tegelijkertijd lijkt het aannemelijk dat 
zulke (moeilijkere) interacties met leden van benadeelde groepen een 
belangrijke deel zijn van het pad naar een meer gelijke samenleving: 
zonder strijd geen overwinning.

Praktische implicaties

Ons werk heeft belangrijke implicaties voor de praktijk. Inzicht in 
het feit dat een simpel verschil in taalgebruik tot geheel verschillende 
opvattingen en reacties kan leiden, is van belang voor juridische en 
communicatieprofessionals en voor beleidsmakers. Omdat internatio-
nale mensenrechten zijn gefundeerd in het antidiscriminatieprincipe 
(Amnesty International), bestaan in veel landen wetten die verschillende 
vormen van discriminatie verbieden. Zulke wetten zijn, per def initie, ge-
formuleerd als verplichtingen en/of als verboden in plaats van als idealen. 
De wet, inclusief antidiscriminatiewetgeving, dient het doel om trans-
gressies te def iniëren en reguleert menselijke gedrag voornamelijk door 
middel van (de dreiging van) sancties (Shavell 2002). Vanuit een juridisch 
perspectief wordt taal gebruikt om de regels en sancties – vaak in termen 
van verplichtingen en verboden – helder te formuleren. Daarbij wordt 
vaak weinig aandacht besteed aan de psychologische implicaties van taal 
en de mogelijkheden die dit biedt om mensen ertoe te brengen hun gedrag 
te veranderen. Zo wordt de boodschap al snel dat discriminatie verboden 
en gelijke behandeling verplicht is. De resultaten uit ons onderzoek laten 
zien dat dit ongewenste effecten kan hebben. Als het doel is om een meer 
positieve houding te krijgen ten aanzien van sociale gelijkheid, is het 
effectiever om de nadruk te leggen op morele idealen in plaats van alleen 
te hameren op verplichtingen. Het lijkt er daarom op dat een gecombi-
neerde visie van sociale psychologie en recht – dus een interdisciplinaire 
benadering – zou kunnen leiden tot waardevolle nieuwe inzichten en een 
meer effectieve aanpak van gelijkheid en non-discriminatiekwesties. 
Zo zou op basis van de bevindingen van bovenstaand onderzoek ervoor 
gekozen kunnen worden om antidiscriminatiewetgeving te vertalen in 
aanvullende gedragsrichtlijnen die zijn geformuleerd in termen van ide-
alen en kansen in plaats van in termen van verplichtingen en verboden. 
Dit soort richtlijnen zou mensen kunnen motiveren zich in te zetten 
voor gelijkheid, in aanvulling op het voorkomen van discriminatie. Als 
het doel bijvoorbeeld is om het percentage vrouwelijke hoogleraren aan 
Nederlandse universiteiten te verhogen, zal het benoemen van dit doel 
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als verplichting waarschijnlijk weerstand oproepen. Het zou volgens 
onze resultaten effectiever zijn om gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in de wetenschap een moreel ideaal te noemen 
dat we gezamenlijk nastreven. We verwachten dat dit mensen meer zal 
inspireren om genderdiversiteit te omarmen en te steunen, in plaats van 
weerstand te bieden tegen positieve actie gericht op het vergroten van 
kansen voor vrouwelijke academici.

Het onderzoek dat we hier hebben beschreven was voornamelijk gericht 
op het in kaart brengen van de onderliggende psychologische processen 
van verschillende morele motivaties. Desalniettemin hebben de bevin-
dingen van dit onderzoek heel concrete implicaties voor professionals 
in diversiteitsmanagement, beleidsontwikkeling en personeelszaken, 
omdat taalkundige framing werd gebruikt om deze morele motivaties te 
bewerkstelligen. De bevindingen van dit onderzoek tonen het belang aan 
van ogenschijnlijk kleine verschillen in woorden die worden gekozen om 
over gelijkheid te praten of te schrijven. Onze bevindingen suggereren 
bijvoorbeeld dat, wanneer een organisatie een bepaald beleid heeft betref-
fende culturele diversiteit en gelijke behandeling binnen de organisatie, het 
presenteren van gelijkheid als het morele ideaal (in plaats van verplichting) 
van de organisatie zal leiden tot meer coöperatie van haar medewerkers. 
Want hoewel maatregelen als positieve actie zullen zorgen voor een ver-
hoogde instroom van etnische minderheden in een organisatie, zorgen deze 
maatregelen niet per def initie voor een positieve houding ten aanzien van 
culturele diversiteit onder de medewerkers. Daarom doet een organisatie er 
goed aan om naast het vergroten van culturele diversiteit onder de mede-
werkers, zich ook actief in te zetten om positieve attitudes ten aanzien van 
diversiteit en gelijkheid te cultiveren. En ook al lijken bepaalde taalkeuzes 
minder belangrijk dan de inhoud van bepaalde diversiteitsbevorderende 
maatregelen, ons onderzoek laat zien dat dergelijke keuzes in formuleringen 
wel degelijk verstrekkende gevolgen kunnen hebben wat betreft de steun en 
medewerking van mensen. Voorstanders van gelijkheid in bijvoorbeeld de 
politiek, het onderwijs of de private sector kunnen de overtuigingskracht 
van hun egalitaire boodschap vergroten door gelijkheid neer te zetten als 
een moreel ideaal in plaats van verplichtingen te benadrukken. Kortom: 
Als we willen leven in een samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun 
afkomst, gelijkwaardig worden behandeld, lukt dat beter als we dat niet 
doen omdat dat moet, maar omdat gelijkheid een moreel ideaal is dat we 
blijvend nastreven.
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9 De in/exclusie van de ‘Ander’  op de 
arbeidsmarkt in het algemeen en 
werknemers bij atos en sns Reaal in 
het bijzonder
Dr. Caroline Essers, prof. dr. Beatrice van der Heijden en 
dr. Guy Notelaers1

In dit hoofdstuk wordt het belang benadrukt om meer onderzoek te doen naar 
de positie van zogenaamde ‘Anderen’, oftewel personen op de arbeidsmarkt 
die met processen van uitsluiting te maken hebben. Er wordt betoogd dat alle 
mogelijkheden om negatieve beeldvorming ten aanzien van de Ander tegen 
te gaan aangegrepen moeten worden. Want pas bij best practices, en vooral 
de disseminatie daarvan, kunnen stereotiepe opvattingen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van etnische minderheden en leeftijd, worden bestreden. Omdat de 
percepties van de verschillende partijen ten aanzien van de mogelijkheden 
en beperkingen die verschillende categorieën medewerkers gedurende hun 
loopbaan ervaren, in sterke mate het loopbaangedrag van laatstgenoemden 
bepalen, moet het voorkómen van stereotypering een van de belangrijkste 
aandachtspunten zijn in employability-beleid.

1. Inleiding

In deze bijdrage zullen wij ingaan op de noodzaak van onderzoek naar de 
praktijken van in- en exclusie van de Ander op de arbeidsmarkt, en op de 
werkplek in het bijzonder. Bovendien beogen wij om meer inzicht te geven 
in de mogelijkheden die management in arbeidsorganisaties heeft om de 
inclusie van de ‘Ander’ via hr-beleid en hr-activiteiten te verbeteren. Dit 
thema is wetenschappelijk gezien van belang desondanks constateren wij 

1 Dr. Caroline Essers is universitair docent Strategisch Human Resource Management 
aan het Institute for Management Research en universitair hoofddocent Entrepreneurship 
aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, vu; prof. dr. Beatrice 
van der Heijden is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan het Institute 
for Management Research en hoogleraar Strategisch hrm aan de Open Universiteit; dr. Guy 
Notelaers is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Psychologie van de Universiteit 
Bergen, Noorwegen.
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dat er in de literatuur nog vrij weinig aandacht wordt geschonken aan de 
in- en uitsluitingservaringen van de Ander in een organisatiecontext. Wij 
betogen dat het vanuit het perspectief van de individuele medewerker 
belangrijk is om te onderzoeken of een positieve reactie van de Ander 
op dergelijke in- en uitsluitingservaringen ook samenhangt met de loop-
baanmogelijkheden die hij heeft. Maar ook managers hebben baat bij dit 
soort onderzoek, aangezien de aanbevelingen die voortkomen uit dergelijk 
onderzoek gebruikt kunnen worden om het diversiteits- en loopbaanbeleid 
van organisaties te verbeteren.

De term ‘Ander’ ontlenen wij aan de postkoloniale theorie (Pio & Es-
sers, 2013), waarmee meestal gerefereerd wordt aan de onderdrukking en 
stigmatisering van mensen uit de Oriënt om de westerse machtspositie 
te kunnen handhaven. Naast postkoloniale theorie die wordt gebruikt 
om wij-zijmechanismen binnen organisaties te onderzoeken, gebruiken 
wij tevens het sociale identiteitsperspectief waarin sociale identiteits- en 
zelfcategorisatietheorie centraal staan bij het duiden van uitsluiting van 
anderen. Het sociaal identiteitsperspectief is een waardevol perspectief 
om uitsluitingsgedrag op het werk beter te kunnen begrijpen. Daarin staan 
twee theorieën centraal: naast de sociale-identiteitstheorie, die zich richt 
op de verklaring van gedrag tussen leden van verschillende groepen, is er de 
zelfcategorisatietheorie die zich richt op gedrag van leden binnen groepen 
in de context van andere groepen. Als onderzoekers binnen de vakgroep 
Strategisch Human Resource Management aan de Nijmegen School of 
Management, Institute for Management Research, richten wij ons op 
verschillende typen Anderen binnen verschillende organisatiecontexten: 
ondernemers zoals vrouwelijke migrantondernemers en homoseksuele 
ondernemers, etnische minderheden binnen organisaties (waaronder mos-
lims), werknemers die buiten de toon vallen en daardoor stelselmatig aan 
de kant gelaten of gepest worden op de werkvloer, en oudere medewerkers 
die vanwege hun leeftijd in hun carrièremogelijkheden beperkt worden, 
zelfs in een tijdperk waarin hun aantallen in sterke mate toenemen en ze 
dus eigenlijk nauwelijks als ‘anders’ te betitelen zijn (Finkelstein & Farrell 
2007).

Allereerst zullen wij in dit hoofdstuk ingaan op het belang van onderzoek 
naar de Ander in een organisatiecontext. Wij zullen hierbij ingaan op de 
hierboven genoemde verschillende typen Anderen. Daarna zullen wij 
met een kwalitatieve pilot-studie laten zien dat ondanks het theoretische 
pleidooi om inclusie van etnische minderheden binnen organisaties te 
ondersteunen, dit in de praktijk nogal eens een uitdaging blijkt te zijn bin-
nen het hr-beleid en de hieruit voortvloeiende activiteiten. Wij behandelen 
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vervolgens de conclusies die we uit de pilot-studie kunnen trekken, en 
sluiten af met een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek op 
dit terrein.

2. De ‘Ander’ onderzocht in eerder empirisch onderzoek

Uit onderzoek van Essers (Essers & Benschop 2007, 2009, Essers, Doore-
waard & Benschop 2013) blijkt dat steeds meer van oorsprong Turkse en 
Marokkaanse vrouwen (vaak moslima’s) besluiten voor zichzelf te begin-
nen, nadat zij jarenlang zijn opgelopen tegen het glazen plafond voor niet 
alleen vrouwen maar ook voor allochtonen. Het begrip intersectionaliteit 
speelt een centrale rol in dit onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar hoe 
sociale identiteitscategorieën van in- en uitsluiting, zoals gender, etniciteit 
en religie, met elkaar interfereren, en hoe deze categorieën de posities en 
mogelijkheden van ondernemers die zich op dit kruispunt (van sociale 
identiteitscategorieën) bevinden, beïnvloeden.

Het onderzoek van Essers laat zien dat deze vrouwen regelmatig span-
ningen ervaren op dit kruispunt; ze zijn niet alleen een Ander binnen 
de Nederlandse context, maar ook een Ander binnen hun eigen migran-
tengemeenschap. Zij zitten vaak vast tussen twee culturen, en moeten 
zich verhouden tot specif ieke normen en verwachtingen ten aanzien 
van gender-gepast gedrag vanuit de Nederlandse context (bijvoorbeeld 
‘een allochtone vrouw mag niets van haar man’), maar ook vanuit de 
migrantencontext (‘een vrouw heeft een zorgfunctie’, ‘de verwachting te 
trouwen in eigen kring’). Anders gezegd: omdat ondernemerschap een 
masculiene en publieke connotatie heeft, is het lastig voor deze vrouwen om 
legitimatie uit beide contexten (de Nederlandse en de migrantencontext) 
te verkrijgen voor hun ondernemersidentiteit. Desalniettemin reageren 
deze vrouwen vaak op inventieve wijze op dit gebrek aan legitimatie door 
creatief ‘identiteitswerk’ toe te passen, zoals bijvoorbeeld extra voorzichtig 
gedrag te vertonen (neutrale kleding en woordkeuze richting met name 
mannelijke belanghebbenden met wie ze te maken hebben). Andere vormen 
van ‘identiteitswerk’ die de vrouwen toepassen, zijn westernisatie en/of 
masculinisatie (waarmee ze zich conformeren aan het westerse maar ook 
aan het masculiene ondernemerschapsvertoog), of door hybride etnische 
identiteiten te ontwikkelen, waardoor zij masculiniteit van eer kunnen 
loskoppelen (Essers & Benschop 2007). Bovendien biedt de islamitische 
identiteit hun zowel beperkingen als mogelijkheden in relatie tot hun 
andere identiteiten. Eerder empirisch onderzoek laat zien dat zij de Koran 
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op pragmatische en zelfs feministische wijze interpreteren opdat zij de com-
binatie van vrouw, ondernemer, Turkse/Marokkaanse etniciteit en moslima 
kunnen combineren en ook kunnen verantwoorden naar hun achterban 
(Essers & Benschop 2009). Ook in relatie tot hun diverse familieleden, die 
soms beperkende, zogenaamde identiteitsregulaties hanteren, zijn deze 
vrouwen in staat ‘creatief’ identiteitswerk toe te passen. Dit identiteits-
werk varieert van openlijk het conflict aangaan met hun familieleden, 
hen proberen te ‘bewerken’ op vaak strategische, listige wijze, tot het meer 
pragmatisch accepteren van die normen en waarden waarmee ze kun-
nen leven en waarmee hun ondernemerschap ondersteund wordt (Essers, 
Doorewaard & Benschop 2013). Dit soort identiteitswerk wordt ook vereist 
in andere westerse contexten, waar de migrantcultuur van onderneemsters 
botst met andere normen ten aanzien van gender. Hierdoor ervaren zij 
spanningen tussen hun gender, etnische en ondernemersidentiteit. Aldus 
ervaren niet alleen Turkse en Marokkaanse onderneemsters in Nederland, 
maar ook onderneemsters van Indiase afkomst in Nieuw-Zeeland (Pio & 
Essers, in druk), deze spanningen met hun familieleden en ondervinden ze 
tegelijkertijd vooroordelen vanuit de westerse samenleving.

Door hun Anders-zijn hebben deze onderneemsters juist ook geleerd voor 
zichzelf op te komen, zijn ze sterker en zelfstandiger geworden, en zijn ze 
met name door hun eerdere ervaringen met gezien worden als Anders op 
nieuwe ondernemersideeën gekomen. Meer specif iek, om gehoor te geven 
aan de specif ieke problematiek en uitdagingen ten aanzien van de intersec-
tie van gender, etniciteit en religie hebben deze vrouwen niches ontdekt, en 
ontstaan bedrijven zoals rijscholen voor allochtone vrouwen, beautysalons 
voor met name moslima’s, speciale Marokkaanse weddingplanners, maar 
ook werving- en selectiebureaus gericht op allochtonen, en advocaten met 
vooral een Turkse clientèle.

Na deze samenvatting van de uitkomsten van empirisch onderzoek op dit 
terrein gaan we weer terug naar de theorie, om meer inzicht te krijgen in 
het waarom van uitsluiting in de context van arbeidsorganisaties.

Waar de sociale-identiteitstheorie kan verklaren dat de bovengenoemde 
moslima’s een risico lopen om gepest te worden omdat ze tussen twee werel-
den kunnen vallen, kan de zelfcategorisatietheorie verklaren waarom deze 
moslima’s binnen hun gemeenschap(pen) bekritiseerd kunnen worden. Laten 
we de zelfcategorisatietheorie eens nader onder de loep nemen aan de hand 
van een andere uitsluitingscategorie, namelijk die van de oudere werknemer.

De zelfcategorisatietheorie spitst zich toe op primaire sociale cognitieve 
processen die maken dat mensen zich identif iceren met groepen, zich een 
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beeld van zichzelf en anderen in de groep vormen, en groepsconform 
gedrag vertonen. Hiervoor worden prototypes gebruikt waardoor men 
zich onderscheidt van de Ander. Eenmaal gecategoriseerd wordt de Ander 
gezien door de bril van het relevante prototype en wordt deze beoordeeld 
in functie van de mate waarin hij/zij op het prototype lijkt. Op die manier 
wordt de perceptie over de Ander gedepersonaliseerd. Sociale categorisatie 
genereert dus stereotiepe verwachtingen en bevordert stereotype-conforme 
interpretaties van anderen. Het resulteert bovendien in het feit dat mensen 
zich meer of minder onderdeel voelen van een groep en zich meer of minder 
met deze groep identif iceren.

Van der Heijden (2011) stelt dat stereotypering vaak uitmondt in een 
zelfvervullende profetie. Uit een grootschalig empirisch onderzoek naar de 
functies en het functioneren van veertigplussers (Boerlijst & Van der He-
ijden 2002; Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen 1993), blijkt het veelvuldig 
gebruik van een aantal stereotypen door direct leidinggevenden. Veertig-
plussers zouden minder ambitieus zijn, ze zijn duurder, hun prestaties en 
hun innoverend vermogen zouden afnemen, hun kennis zou onderhevig 
zijn aan erosie, ze zouden minder flexibel zijn, minder creatief, star en ze 
zouden gefrustreerd zijn. De zelfvervullende profetie waar deze stereoty-
pering toe leidt, uit zich in minder aandacht vanuit het management voor 
duurzame inzetbaarheid en minder loopbaanmogelijkheden en vervolgens 
een geringere motivatie van de individuele medewerker om daadwerkelijk 
te participeren in ontwikkelingsactiviteiten. Inderdaad, als gevolg van de 
negatieve attitude van hun direct leidinggevenden en andere leden van het 
managementteam, kunnen deze mensen, als antwoord hierop, gefrustreerd 
raken en zich passiever opstellen. Bovendien zal dit, hoogstwaarschijnlijk, 
resulteren in een nog negatievere attitude ten aanzien van hun toekomstige 
inzetbaarheid, en hiermee is de cirkel rond.

Empirisch onderzoek naar beoordelingen ten aanzien van professionele 
expertise laat zien dat medewerkers positiever over zichzelf denken dan 
hun leidinggevenden dat doen, of in ieder geval een rooskleuriger beeld van 
zichzelf geven (Van der Heijden 2000; Van der Heijden & Verhelst 2002). 
Meer specif iek, professionele expertise werd hierbij geoperationaliseerd 
in vijf dimensies: (1) kennis; (2) metacognitieve kennis; (3) vaardigheden; 
(4) sociale erkenning; en (5) groei en f lexibiliteit (Van der Heijden 2000; 
Van der Heijden & Verhelst 2002). De gemiddelde schaalscores waren voor 
iedere dimensie signif icant hoger voor de zelfbeoordelingen in vergelijking 
met de beoordelingen door de direct leidinggevenden.

Eenzelfde uitkomst vonden we bij de paarsgewijze vergelijkingen van 
zelfbeoordelingen en beoordelingen door de direct leidinggevenden ten 
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aanzien van de employability (of het loopbaanpotentieel) van medewerkers 
(Van der Heijde & Van der Heijden 2006; Van der Heijden, De Lange, Deme-
routi & Van der Heijde 2009). Employability is het vermogen om de huidige 
functie uit te oefenen, een nieuwe functie te verwerven, of werk te creëren 
door optimaal gebruik te maken van aanwezige competenties (Van der He-
ijde & Van der Heijden 2006). Als zodanig is employability een noodzakelijke 
voorwaarde om in de loopbaan vooruitgang te boeken en een nauwkeurig 
oordeel hierover is van groot belang voor de kansen die werknemers 
krijgen op de arbeidsmarkt. De eerste dimensie van employability betreft 
de ‘beroepsexpertise’ van een werknemer en omvat de domeinspecif ieke 
kennis en vaardigheden die hij of zij bezit. De tweede dimensie, ‘anticipatie 
en optimalisering’, betreft het op een persoonlijke en creatieve manier 
voorbereiden op toekomstige werkveranderingen, teneinde te streven naar 
de best mogelijke functie- en loopbaanuitkomsten. ‘Persoonlijke flexibi-
liteit’, als derde dimensie van employability, verwijst naar het vermogen 
dat iemand heeft om zich aan te passen aan allerlei veranderingen op de 
interne en externe arbeidsmarkt die niet direct betrekking hebben op het 
huidige functiedomein. De vierde dimensie, ‘organisatiesensitiviteit’, betreft 
de bekwaamheid om in verschillende werkgroepen te participeren en te 
presteren, zoals de afdeling, de organisatie, teams, de beroepsgemeenschap, 
en andere netwerken. Het gaat hierbij om het in staat zijn tot het delen 
van verantwoordelijkheden, kennis, ervaringen, gevoelens, opbrengsten, 
mislukkingen, doelen, enzovoorts. Tot slot, de vijfde dimensie, ‘balans’, is 
gedefinieerd als het zoeken naar het compromis tussen belangen van de 
werkgever en werknemer, zoals werk-, loopbaan- en privédoelen (Van der 
Heijde & Van der Heijden 2006).

Ook in een zeer interessante studie van Van Dalen, Henkens en Schippers 
(2010), naar de beelden over de productiviteit van werknemers, werden grote 
verschillen aangetoond tussen jong en oud. Jonge werknemers (< 35 jaar) 
worden in hoge mate geassocieerd met begrippen als f lexibel, opleidings-
bereid, vaardig met nieuwe technologieën, en een hoge mate van fysieke 
belastbaarheid. Op zachte kwaliteiten als betrokkenheid en betrouwbaar-
heid blijken jongeren veel minder te scoren. Oudere werknemers vormen 
het spiegelbeeld van jongere werknemers. Ouderen roepen het beeld op 
van in hoge mate betrokken, betrouwbaar, nauwkeurig, sociaal vaardig en 
klantgericht, en de beeldvorming ten aanzien van hun fysieke belastbaar-
heid, opleidingsbereidheid en vaardigheid met nieuwe technologieën laat 
te wensen over.

Werkgevers en werknemers zijn opmerkelijk eensgezind in de beelden die 
zij hebben van zowel jongere als oudere werknemers. Echter, zij verschillen 
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van mening over wat de belangrijkste kwaliteiten zijn in het dagelijks 
functioneren. Werknemers benadrukken de zachtere kwaliteiten van het 
werk, zoals betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale vaardigheden, 
terwijl werkgevers juist sterk de nadruk leggen op harde kwaliteiten, zoals 
mentale en fysieke belastbaarheid, f lexibiliteit en vaardigheid met nieuwe 
technologieën. In het licht van de beelden die werkgevers hebben van de 
productiviteit van werknemers en hun idee van wat de belangrijkste kwali-
teiten van werknemers zijn, is het een logisch gevolg dat jongere werknemers 
de voorkeur krijgen boven oudere werknemers.

3. hrm-beleid en hrm-activiteiten gericht op het voorkomen 
van uitsluiting

Huselid (1995, p. 638) merkte op dat de ‘theoretische literatuur duidelijk 
laat zien dat het gedrag van werknemers binnen bedrijven belangrijke 
implicaties heeft voor de organisatieprestatie en dat Human Resource 
Management (hrm)-praktijken de individuele arbeidsprestaties van werk-
nemers kunnen beïnvloeden door de impact die deze praktijken hebben op 
de werknemersvaardigheden en motivatie, en door de organisatiestructuren 
die het mogelijk maken hoe werknemers hun professie kunnen uitoefenen’. 
Daardoor kan het zogenaamde human capital van een organisatie groeien 
en een duurzame concurrentiepositie verwerven. Dit is niet alleen in het 
voordeel van de organisatie, maar dit draagt ook bij aan de carrièreontwik-
keling en mogelijkheden van werknemers.

Van der Heijde en Van der Heijden (2006) ontwikkelden een op compe-
tenties gebaseerde operationalisatie van employability (zie ook hierboven), 
waarbij zij uitgingen van de idee dat het in de huidige arbeidsmarkt steeds 
meer noodzakelijk is dat werknemers verschillende competenties ontwik-
kelen zodat ze inzetbaar zijn in verschillende functies en/of organisaties 
(Van der Heijden 2011). Employability of loopbaanpotentieel kan worden 
uitgebouwd door het vergaren van kennis, vaardigheden, mogelijkheden 
en karakteristieken die gewaardeerd worden door huidige en toekomstige 
werknemers (De Vos, De Hauw & Van der Heijden 2011, p. 438). Daarom 
is het van groot belang dat hrm-beleid en hrm-praktijken daadwerkelijk 
bijdragen aan de loopbaanontwikkeling en toekomstige inzetbaarheid 
van werknemers, en uiteraard zeker die groepen die zich regelmatig op de 
werkvloer uitgesloten voelen.

Het is hierbij noodzakelijk om op gezette tijden een gedegen inzicht 
te krijgen in de percepties van werknemers ten aanzien van hun eigen 
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employability en in de steun die zij hierbij ervaren vanuit de organisatie voor 
een verdere ontwikkeling hiervan. Krijgen ze genoeg mogelijkheden om te 
leren, zowel formeel als informeel, en ervaren ze voldoende organisatiesteun 
om zich te ontwikkelen en om hun vaardigheden ten volle te benutten 
in de organisatie? De Vos et al. (2011 p. 444) concludeerden dat het niet 
voldoende is voor arbeidsorganisaties om louter opleidingen/trainingen en 
andere loopbaanontwikkelingspraktijken voor werknemers aan te bieden, 
maar dat het even zo belangrijk is om een stimulerende leeromgeving te 
creëren waarin de concrete participatie in competentieontwikkeling wordt 
ondersteund.

Werknemers dienen continu uitgedaagd te worden en het gevoel te 
hebben dat zij er als werknemer toe doen en daadwerkelijk een bijdrage 
leveren aan de organisatie als groter geheel. Het probleem is echter dat in 
organisaties lang niet alle functies of alle werknemers dezelfde mogelijk-
heden hebben of ervaren, in het verder uitbreiden van hun competenties. 
Skule (2004, p. 13) vond dat mensen die al voldoende en hogere opleidingen 
hadden genoten, vaak de meeste leermogelijkheden in hun baan kregen en 
zo hun employability konden handhaven, terwijl diegenen met in begin-
sel minder formele educatie ook vaak minder mogelijkheden kregen tot 
(informeel) leren op de werkplek. Het kunnen handhaven van de eigen 
inzetbaarheid hangt overigens ook af van de persoonlijke leeraspiraties 
van een werknemer. Employability dient daarom ook gevoed te worden 
door eigen initiatieven van werknemers. Met andere woorden, werknemers 
hebben in deze ook agency (De Vos, Dewettinck & Buyens 2009).

Als we weer teruggaan naar de uitsluitingscategorieën die in onze bij-
drage centraal staan, kunnen we stellen dat voor etnische minderheden 
educatie vaak wordt gezien als een van de belangrijkste determinanten van 
employability (Connor, Tyers, Modood & Hillage 2004). De Vries, Gründe-
mann en Van Vuuren (2001, p. 1195) vonden dat in Nederlandse organisaties 
het management maar weinig specif ieke targetgroepen def inieerde in 
hun employability-beleid. En als er dan toch een specif ieke groep werd 
benadrukt, dan was het vaker het jonge personeel in plaats van ‘minder 
sterke’ groepen als etnische minderheden of gehandicapte werknemers. 
Het is dus interessant om in empirisch onderzoek te bestuderen of etnische 
minderheden, ten aanzien van hun employability en het verder ontwikkelen 
van hun carrière, vooral afhankelijk zijn van goed hrm-beleid en gerichte 
activiteiten vanuit de organisatie en/of dat vooral hun eigen agency hierbij 
bepalend is.

Het moge duidelijk zijn dat leeftijdsgerelateerde stereotypering ten 
aanzien van oudere werknemers, onze tweede uitsluitingscategorie, het 
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voor velen van hen erg moeilijk maakt om tot hun pensioengerechtigde 
leeftijd en/of daarna op een plezierige en waardevolle manier door te kun-
nen werken. Wat kan er met specif iek hrm-beleid en hrm-activiteiten 
gedaan worden om deze stereotypering en de daaruit voortvloeiende 
zelfvervullende profetie te voorkomen? En wat kunnen medewerkers zelf 
doen aan deze valkuil?

Volgens Van Dalen, Henkens en Schippers (2010) is het belangrijk om 
vooral te investeren in de kennis en vaardigheden van de oudere werkne-
mers, bijvoorbeeld door maatregelen in de f iscale sfeer voor werkgevers en/
of aanpassing van de levensloopregeling als het gaat om investeringsacti-
viteiten door werknemers. Immers, alle mogelijkheden om de negatieve 
beeldvorming tegen te gaan moeten aangegrepen worden, want pas bij best 
practices, en vooral de disseminatie daarvan, kunnen stereotiepe opvat-
tingen worden bestreden. Van der Heijden (2011) stelt dat een constructieve 
dialoog tussen de werknemer en zijn of haar leidinggevende noodzakelijk is 
om heel scherp voor ogen te krijgen welke competenties verder uitgebouwd 
moeten worden. Verder onderzoek is noodzakelijk om te onderzoeken 
welke rol de arbeidsorganisatie en de medewerker zelf kunnen spelen in 
het bevorderen van de employability van laatstgenoemde.

In de volgende sectie in deze bijdrage gaan we in op recent empirisch 
onderzoek dat erop gericht is om de gangbare praktijken ten aanzien van 
in/exclusie van Anderen, in onze specif ieke studie: etnische minderheden, 
op de arbeidsmarkt in beeld te krijgen.

4. Pilot-onderzoek naar in/exclusiebeleid ten aanzien van 
etnische minderheden

Hoewel veel topmanagers van bedrijven vertellen dat zij een actief diver-
siteitsbeleid voeren, zien we dat er in de praktijk nog weinig wordt gedaan 
aan een algeheel ‘inclusief’ beleid waarbij allochtone werknemers ook daad-
werkelijk ervaren gelijk te worden behandeld als autochtone werknemers. 
En hoewel er al veel aandacht is gegeven in de literatuur aan culturele en 
genderdiversiteit, is er nog te weinig empirisch onderzoek verricht naar de 
micro-emancipatie van allochtone medewerkers ten aanzien van bijvoor-
beeld hun carrièremogelijkheden. Daarom wordt in een huidig project van 
Essers en Van der Heijden onderzocht hoe medewerkers van Marokkaanse 
en Surinaamse afkomst het hrm-beleid en de hrm-praktijken ten aanzien 
van hun loopbaanontwikkeling ervaren. In hoeverre ervaren zij een gelijke 
positie en gelijke mogelijkheden te hebben als autochtone medewerkers en 
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in hoeverre voelen zij zich in hun mogelijkheden juist gediscrimineerd? Wij 
zijn hierbij niet alleen geïnteresseerd in de eventuele negatieve ervaringen, 
maar ook in de micro-emancipatie en kracht van deze werknemers zelf, 
dat wil zeggen in de mate waarin zij het gevoel en idee hebben dat zij zelf 
hun carrièreontwikkeling (mede) kunnen beïnvloeden. Bovendien willen 
wij vanuit de organisatiekant graag weten hoe hrm-managers middels 
consistent hrm-beleid en concrete activiteiten die hieruit voortvloeien, 
kunnen proberen het beste uit allochtone werknemers te halen om hun 
hiermee meer kansen in hun carrière te geven.

In een eerste pilot-study onder werknemers van Marokkaanse en Suri-
naamse afkomst bij de bedrijven sns Reaal en atos hebben wij het volgende 
kunnen vaststellen. Allereerst een korte beschrijving van beide bedrijven. 
atos is een it-bedrijf dat international opereert in 42 verschillende landen 
en zijn hoofdkantoor in Parijs heeft. Het bedrijf heeft ongeveer 74.000 
werknemers en maakt een winst van 8,7 miljard euro per jaar. Voor deze 
pilot-study is alleen de afdeling in Utrecht als onderzoekseenheid gebruikt, 
het hoofdkantoor in Nederland. atos is een dienstverlenend bedrijf en 
biedt hightech it-oplossingen aan zijn klanten. Het bedrijf heeft werkne-
mers met verschillende etnische achtergronden en daarnaast maakt atos 
regelmatig gebruik van het in- en uithuren van werknemers. Deze afdeling 
was geschikt voor deze pilot-study, omdat verschillende hr-managers en 
sommige werknemers met een andere etnische achtergrond geïnterviewd 
konden worden over het diversiteitsbeleid en in/exclusie.

sns Reaal is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij en onderdeel van 
een van de grootste Nederlandse banken: de sns Bank. Het hoofdkantoor zit 
ook in Utrecht. Het was tot februari 2013 een private bank die daarna door 
de Nederlandse staat van faillissement werd gered. Het faillissement was 
veroorzaakt door de vastgoedafdeling die ook onderdeel was van sns Reaal. 
sns Reaal doet vooral zaken met het mkb, maar ook met individuen. Het 
hoofdkantoor heeft werknemers met verschillende etnische achtergronden 
en was daarom geschikt voor deze pilot-study. Omdat de website en enkele 
interne documenten wezen op de ontwikkeling van een diversiteitsbeleid, 
leek sns Reaal interessant voor deze studie, om te kijken of de percepties 
van hr-managers en werknemers rondom diversiteit nu wezenlijk anders 
waren dan bij atos.

Bij beide bedrijven overheerst onder de negen geïnterviewde werknemers 
en vijf geïnterviewde hr-managers het gevoel dat er eigenlijk nog niet vol-
doende diversiteit is, dat het goed zou zijn meer diversiteit in de organisatie 
te hebben en dat men ten minste ook meer gebruik zou moeten maken 
van diversiteit. In beide bedrijven bleken de respondenten van mening te 
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zijn dat het niveau van diversiteit meer gekoppeld zou moeten worden aan 
bepaalde posities of afdelingen, maar er is een groot verschil tussen sns 
Reaal en atos met betrekking tot waar diversiteit aanwezig is. Bij sns Reaal 
(volgens vier van de werknemers en ook de drie geïnterviewde hr-managers) 
was men van mening dat diversiteit in hun organisatie is gekoppeld aan 
bepaalde organisatieniveaus en dat dit gerelateerd is aan educatie. Hoe 
hoger de functie en de daarvoor benodigde educatie, des te minder etnische 
minderheden er zijn op die betreffende plek. Bij atos gaven de werknemers 
echter aan dat er een verschil is tussen de zogenaamde directe en indirecte 
werknemers (consultants en de ondersteunende departementen), en dat er 
meer etnische minderheden te vinden zijn onder de directe werknemers. 
Dit kan verklaard worden door het feit dat atos een internationaal bedrijf 
is dat gebruikmaakt van uitbesteding. De meeste van deze werknemers zijn 
hier tijdelijk, hetgeen daarom de impressie kan geven dat atos meer divers is 
(wat het in wezen misschien minder is omdat ze niet structureel onderdeel 
zijn van het personeelsbestand). Volgens drie medewerkers is sns Reaal niet 
aantrekkelijk voor mensen met een andere achtergrond. Bovendien zijn zij 
van mening dat het bedrijf niet de juiste manier van werven toepast om 
etnische minderheden te kunnen bereiken. Dit zou kunnen komen omdat 
hun wervingsacties gericht zijn op Nederlandse netwerken, waar etnische 
minderheden nou eenmaal minder in participeren.

De twee bedrijven verschillen ten aanzien van de percepties van het 
belang van diversiteit in de arbeidsorganisatie. Bij sns Reaal, ook al is er 
minder diversiteit in deze organisatie, schijnt dit onderwerp toch belang-
rijker te zijn dan bij atos. Bij atos is diversiteit, volgens de hr-managers en 
gebaseerd op de interviews, niet echt een issue dat de aandacht verdient. 
Meer specifiek, het bedrijf is niet daadwerkelijk actief bezig om de diversiteit 
in teams te vergroten. Ook werknemers zijn hier niet zo bezig met diversi-
teit. Voor sns Reaal, daarentegen, is het vergroten van diversiteit wel een 
hot topic. Het bedrijf is gericht op het vergroten van de diversiteit en ook is 
het thema daadwerkelijk opgenomen in de visie van het bedrijf; sns Reaal 
wil veel verschillende klanten kunnen bedienen en daarom ook een echte 
afspiegeling van de samenleving zijn. Daarom is er door de hr-managers 
van sns Reaal een specif iek diversiteitsprogramma ontwikkeld, dat in de 
organisatie geïntroduceerd zal worden nadat het goedgekeurd is. Men wil 
bij sns Reaal dus concrete maatregelen nemen om diversiteit te vergroten. 
Bij sns Reaal, en dan met name onder de managers, is men ervan overtuigd 
dat diversiteit tot meer innovatieve ideeën en creativiteit in de teams zal 
leiden, en dat dit het organisatiesucces zal vergroten. Interessant is dat 
de werknemers van zowel sns Reaal als atos redeneren vanuit ethische 
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overwegingen, dit in tegenstelling tot managers: etnische minderheden 
zouden evenveel kansen moeten krijgen als autochtonen.

Een ander verschil in perceptie tussen beide bedrijven is de ervaren 
noodzakelijkheid van een diversiteitsbeleid onder de werknemers en 
hr-managers. Bij atos vonden de geïnterviewde werknemers en mana-
gers dat het niet nodig was om met een specif iek diversiteitsbeleid te 
komen. Bovendien bleek hier minder prioriteit aan te worden gegeven 
bij atos vanwege tegenvallende f inanciële resultaten. Bij sns Reaal, aan 
de andere kant, waren de respondenten overwegend wel van mening 
dat er een diversiteitsbeleid moest komen, omdat diversiteit binnen het 
bedrijf moet worden vergroot. Dit verschil kan wederom te maken heb-
ben met het feit dat atos een internationale organisatie is en dat door 
outsourcing er al meer werknemers met verschillende achtergronden 
worden aangetrokken.

Maar vooral interessant is dat bij beide organisaties alle geïnterviewden 
tegen positieve discriminatie waren. De reden hiervoor is dat de responden-
ten tegen het isoleren van een groep waren omdat het uitzonderingsposities 
creëert. Een andere reden die de respondenten aanvoerden, was dat iemand 
geselecteerd moet worden vanwege zijn of haar kwaliteiten, en niet vanwege 
zijn of haar achtergrond. Niet alleen zouden ze aan de standaarden van het 
bedrijf moeten voldoen, net als iedere andere werknemer met Nederlandse 
afkomst, maar ook zou de beste kandidaat geselecteerd moeten worden. Bij 
atos was dit ook juist op eigen ervaringen gebaseerd, waar twee vrouwelijke 
werknemers van buitenlandse komaf zich zeer beschaamd voelden toen 
ze gehoord hadden dat ze waren geselecteerd vanwege hun achtergrond 
of sekse en niet op grond van hun competenties. Dit maakte dat ze zich 
minder gewaardeerd voelden. Een overeenkomst tussen de twee bedrijven 
is dus dat de medewerkers en leidinggevenden inclusiviteit verkiezen boven 
positieve discriminatie, en dat sns Reaal in vergelijking met atos ook echt 
aan een beleid hieromtrent aan het werken is.

Interessant is dat de respondenten van zowel atos als sns Reaal bijna 
dezelfde opinies ten aanzien van employability en carrière-ontwikkeling 
hadden. Bij beide organisaties werd verteld dat er zeker mogelijkheden 
ten aanzien van employability zijn. Alleen het idee dat het bedrijf actie 
onderneemt om mensen in de toekomst duurzaam inzetbaar te houden, 
werd niet herkend bij atos noch bij sns Reaal. Bij atos werd gezegd dat de 
afdeling hrm zich hiermee bezig moest houden. De respondenten merkten 
echter tegelijkertijd op dat hrm in f inancieel mindere tijden vaak als een 
luxe werd gezien, en er dus op bezuinigd werd. De respondenten zagen wel 
dat ze voor het goed kunnen uitoefenen van hun huidige functie, en voor 
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de kortetermijninzetbaarheid, wat cursussen mochten volgen. Eenzelfde 
situatie bleek te gelden voor de autochtone medewerkers.

Ten aanzien van de mogelijkheden die allochtone medewerkers er-
varen, vertelden de respondenten dat ze ook zeker hun best deden om 
die mogelijkheden te verkrijgen. De respondenten zagen zichzelf hierbij 
soms als voorbeeldfunctie voor hun kinderen, en wilden soms aan hun 
ouders bewijzen dat die er goed aan hadden gedaan om naar Nederland 
te komen en hier te gaan werken. Sommigen betalen zelfs hun opleiding 
gedeeltelijk zelf om vooruit te komen. De drie hr-managers van sns Reaal 
valt het zelfs op dat allochtone medewerkers meer nog dan autochtone 
werknemers hun verantwoordelijkheid en kansen nemen om hun kennis 
te blijven ontwikkelen. Ze zien wel dat het soms lastiger is voor mensen 
met een andere achtergrond om verder te komen, of dat het in ieder geval 
zo ervaren wordt. Deze mening werd ook door de hr-managers van atos 
gedeeld. Bij beide organisaties wordt verder wel ervaren, door zowel de 
medewerkers als de hr-managers, dat percepties en ervaringen over 
culturele verschillen (een negatieve) invloed hebben op de carrièreont-
wikkeling van allochtone medewerkers. Ze zijn vaak niet gewend zich 
op dezelfde Nederlandse, directe manier te prof ileren en te vragen naar 
ontwikkelingsmogelijkheden, hetgeen hun kansen beperkt. Vooral de 
vijf geïnterviewde hr-managers noemen dit in relatie tot het contact met 
hun medewerkers. Verder is er een verschil te zien met betrekking tot 
wie er verantwoordelijk is voor employability en carrièreontwikkeling. 
Hoewel zowel de hr-managers bij atos als bij sns Reaal zeggen dat het 
een gedeelde verantwoordelijkheid is, lijkt er in vergelijking met atos 
bij sns Reaal toch meer verantwoordelijkheid hiervoor door het bedrijf 
genomen te worden, en in het bijzonder door de hr-manager. Een al-
lochtone medewerker bij atos vertelde bijvoorbeeld dat er soms geen 
opleiding aan een allochtone medewerker werd gehonoreerd door de 
hr-manager. De hr-managers bij sns Reaal zeiden ook dat het belangrijk 
is om naar de managers en teamleiders te kijken om te bepalen of ze extra 
steun aan allochtone medewerkers kunnen geven. Met andere woorden, 
de manager kan een positieve rol spelen door allochtone medewerkers 
attent te maken op kansen die voor alle medewerkers zijn weggelegd en 
die zij anders misschien niet zouden zien of durven te ‘grijpen’. Dat deze 
extra ondersteuning van de manager niet werd genoemd bij atos kan 
kan het gevolg zijn van het feit dat ze hier niet echt actief bezig zijn met 
het verbeteren van diversiteit en dat ze daarom ook niet focussen op de 
verschillen in employability en carrièreontwikkeling tussen verschillende 
groepen werknemers.
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Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat alle mogelijkheden om negatieve beeld-
vorming ten aanzien van de Ander tegen te gaan aangegrepen moeten 
worden. Want pas bij best practices, en vooral de disseminatie daarvan, 
kunnen stereotiepe opvattingen, bijvoorbeeld ten aanzien van etnische 
minderheden en leeftijd, worden bestreden. Als men vanuit een positief 
psychologische benadering de mogelijkheden van alle categorieën mede-
werkers bestudeert, kunnen mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd 
of zelfs daarna op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende 
en productieve manier hun loopbaan invullen. De auteurs stellen daarom 
vervolgonderzoek bij verschillende bedrijven voor, om middels verschil-
lende technieken te kunnen laten zien hoe verschillende categorieën 
medewerkers betrokken kunnen worden bij de organisatie. Heel concreet 
zal er door de auteurs een vervolgstudie gedaan worden bij atos, om met 
een survey op systematische wijze de ervaringen en percepties rondom 
employability en carrièreontwikkeling onder autochtone en allochtone 
medewerkers te kunnen vergelijken.

Zowel medewerkers zelf als het management in de verschillende 
geledingen van de arbeidsorganisatie hebben een breed arsenaal aan 
loopbaanstrategieën en -activiteiten tot hun beschikking (Van Dam, Van 
der Heijden & Schyns 2006). Om maximaal voordeel te kunnen behalen 
uit deze strategieën en activiteiten is het echter van belang om zorgvuldig-
heid te betrachten in beoordelingssystematieken en om gericht aandacht 
te besteden aan een goede invulling van de relatie tussen beide partijen 
(werkgever en werknemer). Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is alleen 
mogelijk indien het management het nuttig vindt om in een bepaalde 
medewerker te investeren (zie ook Van der Heijden 2011). Bovendien is het 
uiteraard van belang dat mensen bereid en in staat zijn om zelf ook actief 
te investeren in het verder uitbouwen van hun expertise en employability.

Deze duale verantwoordelijkheid noodzaakt tot goed overleg en veelvul-
dige interacties tussen werkgever en werknemer, vooral op het niveau van 
de dyade direct leidinggevende en medewerker. In zijn onderzoek bij de Ne-
derlandse Belastingdienst concludeert Siebers (2009) dat de manier waarop 
autochtonen in organisaties carrières en carrièreontwikkeling def iniëren, 
het gevoel van erkenning onder allochtone medewerkers kan beperken, en 
dat het zeker in tijden van een negatieve maatschappelijke beeldvorming 
rondom allochtonen van belang is om aandacht in het carrièrebeleid en 
Human Resource Management aan allochtone medewerkers te besteden, 
opdat ze zich erkend en opgenomen voelen in de organisatie. Aldus zijn 
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wederzijds respect en openheid in de communicatie nodig om te kunnen 
komen tot vruchtbare dialogen waarin individuele preferenties, capaciteiten 
en doelstellingen met betrekking tot werk en persoonlijke ontwikkeling 
in acht worden genomen en uiteraard zorgvuldig worden afgestemd op 
de organisatiedoelstellingen (Van Dalen, Gründemann & De Vries 2003). 
Omdat de percepties van de verschillende partijen ten aanzien van de 
mogelijkheden en beperkingen die verschillende categorieën medewerkers 
gedurende hun loopbaan ervaren in sterke mate het loopbaangedrag van 
laatstgenoemden bepalen, moet het voorkómen van stereotypering een van 
de belangrijkste aandachtspunten zijn in employability-beleid.

Om het fenomeen van de zichzelf vervullende profetie (zie boven) te 
doorbreken, is een integrale benadering nodig. In lijn met de tegenwoordig 
veel aangehangen benadering van de positieve psychologie (Bakker & 
Schaufeli 2008; Seligman & Csikszentmihalyi 2000) zouden alle betrokken 
actoren in goed overleg gericht moeten zijn op het inrichten van gezonde, 
welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve loopbanen (zie ook 
Van der Heijden & Bakker 2011).
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10 Waarom is racisme taboe in 
Nederland?
Prof. dr. Halleh Ghorashi1

Zonder erkenning van het racisme in Nederland kan het land zich nauwelijks 
voorbereiden op de uiteenlopende mogelijke consequenties van racisme voor 
diverse generaties van migranten en hun verhouding tot de Nederlandse 
samenleving.

1. Inleiding

Als we de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 als uitgangspunt nemen, dan 
zien we dat de populariteit van de Partij voor de Vrijheid (pvv) van Geert 
Wilders gedaald is in vergelijking met de verkiezingen van 2010 (van 24 
naar 15 zetels). Begin april 2013 wordt de pvv als grootste partij aangeduid 
(wederom op 24 zetels geschat).2 Deze terugkeer laat zien dat de pvv sinds 
2009 een belangrijke factor is geworden in de Nederlandse politiek. Niet 
alleen was de pvv tijdens de Europese Parlementsverkiezingen van juni 

1 Prof. dr. Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie 
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is in 1988 
uit Iran naar Nederland gekomen en studeerde Culturele Antropologie en Filosof ie aan de vu. 
In 1994 is zij cum laude afgestudeerd in antropologie met een scriptie over de Iraanse revolutie. 
Daarna is zij als promovenda werkzaam geweest bij het Centrum voor Vrouwenstudie en de 
sectie Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In mei 2001 
verdedigde zij haar proefschrift: ‘Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Women Exiles in the 
Netherlands and the U.S.’ Ze is de auteur van verschillende internationale boeken en artikelen 
over identiteit en diversiteitvraagstukken. Haar meest recente internationale boek is Muslim 
diaspora in the West: Negotiating Gender, Home and Belonging (samen met prof. Haideh Moghissi 
in Canada), Surrey: Ashgate 2010. Daarnaast draagt zij bij aan de publieke discussies in Nederland 
over integratie, emancipatie en diversiteit in organisaties. In 2010 heeft ze ook twee boeken in het 
Nederlands gepubliceerd. Licht en Schaduw: 15 vrouwen over leven en overleven (samen met prof. 
Christien Brinkgreve), Amsterdam: vu uitgeverij; en Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit 
en democratisch burgerschap, Den Haag: Sdu Uitgevers. Zij heeft diverse prijzen gewonnen, 
waaronder de Triomf prijs in 2008, voor haar inzet voor de positie van zwarte, migranten- en 
vluchtelingenvrouwen. Dit hoofdstuk is een bewerkte vertaling van een eerder gepubliceerde 
tekst (Ghorashi 2013b).
2 http://www.nu.nl/politiek/2978020/pvv-grootste-partij-in-peiling-hond.html, bezocht op 
3 april 2013.
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2009 de grote winnaar, de partij werd ook gedoogpartner van de regering 
Rutte-I (2010-2012). Ondanks deze zichtbare aanwezigheid van een partij 
met extreme standpunten tegen de islam en moslims, blijft een weerbarstige 
ontkenning van racisme in Nederland zeer dominant (Riemen 2010). Hoe 
is het mogelijk dat zo’n zichtbare uiting van groepsdiscriminatie ofwel 
racisme in Nederland, niet als zodanig erkend wordt? Hoe kan het zijn 
dat het, ondanks het ongemak van vele intellectuelen rondom Wilders, 
onmogelijk lijkt om een sterk tegengeluid te organiseren dat de racistische 
uitspraken van Wilders veroordeelt? Nog diepgaander is de vraag: waarom 
heerst er zo’n taboe in Nederland rondom het benoemen van racisme? Het 
zijn deze vragen die ik in dit hoofdstuk probeer te beantwoorden.

Ongeacht het groeiende aantal antimigrantenaanhangers en de harde 
taal die jegens migranten wordt gebruikt, blijft er een zeer sterke weerstand 
tegen het gebruik van de term racisme. Zoals ik hieronder laat zien, blijven 
reacties op de harde taal en het antimigrantensentiment aan de oppervlakte 
en gaan ze voorbij aan de basisassumpties waarop deze ontwikkelingen 
berusten.

De belangrijkste assumptie en voornaamste bouwsteen van de bo-
vengenoemde reacties is dat de Nederlandse samenleving behoort aan 
de autochtone Nederlanders en dat zij daarom het recht hebben om zich 
ongemakkelijk te voelen door de groeiende ‘bedreiging’ van bepaalde 
groepen migranten. Een opvallend voorbeeld hiervan is de beroemde 
uitspraak van premier Mark Rutte in maart 2011, toen hij na de resulta-
ten van de verkiezingen zei: ‘We gaan er gewoon voor zorgen, dames en 
heren, dat we dit prachtige land weer teruggeven aan de [hardwerkende] 
Nederlanders, want dat is ons project.’3 Hoewel er diverse lezingen van 
deze uitspraak mogelijk zijn, blijft het, vooral in het licht van groeiende 
anti-islamsentimenten, opvallend dat de premier spreekt over een project 
om Nederland terug te geven aan Nederlanders. In een tijdperk waarin alle 
discussies over integratie direct gekoppeld worden aan ongenoegen en angst 
van autochtonen voor islamitische migranten, is het niet erg moeilijk om 
de verbinding te leggen tussen deze uitspraak en het heersende onbehagen.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk ga ik diverse uitingen (angst of 
verontwaardiging) van het huidige onbehagen naast de discursieve (catego-
raal denken) en beleidsgerelateerde (harde en zachte aanpak) fundamenten 
daarvan analyseren, maar voordat ik daarmee begin, wil ik een iets ruimere 

3 http://sargasso.nl/archief/2011/03/03/rutte-dat-prachtige-land-weer-teruggeven-aan-de-
nederlanders/, bezocht op 28 april 2011.
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schets geven van de huidige discussie. In het publieke debat sinds de eeuw-
wisseling zien we vaak kritiek op de ‘achterlijke’ elementen van de cultuur 
van migranten, vanuit de veronderstelling dat deze tegen de Nederlandse 
cultuur indruisen. De vraagstukken rondom gendergelijkheid en ruimte 
voor homoseksualiteit zijn onderwerpen die in dit kader vaak tegen het licht 
worden gehouden. Van niet-autochtone Nederlanders wordt verwacht dat ze 
hun loyaliteit aan Nederland tonen door publiekelijk afstand te nemen van 
de ‘verwerpelijke’ kant van hun eigen cultuur. Hier zien we een duidelijk 
dubbele moraal: het is prima als autochtonen hun eigen cultuur verdedigen 
(zelfs als het gepaard gaat met verwerpelijk taalgebruik en acties) omdat het 
hun land is, maar migranten worden dan bekritiseerd omdat ze hun cultuur 
niet willen inruilen voor de Nederlandse. Niet veel mensen zullen deze 
asymmetrische benadering als racistisch karakteriseren, omdat ze vinden 
dat de discussie over de cultuur gaat en niet over ras. In die redenering wordt 
de ouderwetse en zeer beperkte def initie van racisme als uitgangspunt 
genomen. Bovendien wordt er geen aandacht besteed aan de aanwezige 
dubbele moraal in dit soort redeneringen. Deze dubbele moraal heeft twee 
dimensies.

De eerste dimensie is gebaseerd op de diepgewortelde notie van su-
perioriteit van de culturen. Alhoewel het idee van superioriteit van de 
Nederlandse cultuur niet op omvangrijke publieke steun kan rekenen, 
zien we hoe steeds meer politici zich hierover uitspreken. In 2004 bijvoor-
beeld, sprak vvd-politicus Frits Bolkestein op de Humboldt Universiteit 
in Duitsland over de voordelen van het omarmen van een Leitkultur in 
Nederland. Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk, vervolgens, hebben openlijk de 
Nederlandse cultuur van gelijkheid en openheid geplaatst tegenover maar 
ook boven de islamitische cultuur die zij kenschetsen als gewelddadig en 
onderdrukkend (zie voor meer Ghorashi 2010). De tweede dimensie heeft 
te maken met de vanzelfsprekendheid dat autochtonen in een land het 
recht hebben om hun cultuur te claimen, omdat ze er als ‘eersten’ waren. 
Dezelfde vanzelfsprekendheid geldt dan voor de eis dat migranten hun cul-
tuur moeten aanpassen. Deze dimensies laten twee aspecten van macht in 
relatie tot cultuur zien: expliciete macht door het uiten van superioriteit, en 
impliciete macht door het als vanzelfsprekend nemen van de positie van de 
meerderheid. Dit maakt duidelijk hoe cultuur als bron van uitsluiting wordt 
gebruikt, zowel in de wijze waarop cultuur gepresenteerd wordt als een 
homogene entiteit, als in haar verwevenheid met de machtsfactor. Verena 
Stolcke (1995) noemt deze culturalistische aanwezigheid van uitsluiting 
‘cultureel fundamentalisme’. Volgens haar is het de cultuur die vooral als 
uitsluitingsretoriek wordt gebruikt, gebaseerd op een homogene, statische, 
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coherente en gewortelde notie van cultuur. Het is niet meer het ras dat 
beschermd moet worden, maar een geconstrueerde, historisch gewortelde 
natie: ‘racisme zonder ras’ (Stolcke 1995). Als we een brede def initie van 
racisme (bijvoorbeeld van Essed 2002) in ogenschouw nemen, dan omvat 
deze ook wat Stolcke als cultureel racisme aanduidt. Ongeacht de termino-
logie die we hier gebruiken is duidelijk dat ondanks het groeiende discours 
van uitsluiting van migranten in Nederland, er geen ruimte is om deze als 
structurele discriminatie of racisme aan te duiden. Discriminatie wordt 
alleen op incidentele basis geaccepteerd (bijvoorbeeld discriminatie op de 
arbeidsmarkt), maar nauwelijks als structureel fundament van het denken 
over migranten. En elke verwijzing naar racisme wordt in de Nederlandse 
publieke ruimte op een wat overdreven en zelfs minachtende wijze bena-
derd of compleet genegeerd.4

2. Angst of verontwaardiging?

De groeiende uitsluitingsretoriek ten opzichte van migranten wordt vaak 
verklaard vanuit de angst voor verandering als gevolg van de toenemende 
diversiteit en onzekerheid in relatie tot de globale tendens van ‘botsing van 
civilisaties’. Een soortgelijke argumentatie heb ik gevolgd in mijn eerdere 
werk (Ghorashi 2006). Angst bevriest mensen en maakt ze reactief. Dit 
gevoel beweegt mensen eerder tot het bewaken van hun grenzen dan tot 
het ontwikkelen van een open houding. Het gevoel van angst voor veran-
dering is versterkt door de groeiende berichtgeving rondom het geweld in 
diverse buurten en straten in Nederland. Omdat over deze incidenten zeer 
uitgebreid gerapporteerd wordt in de media, bekruipt zelfs mensen die hier 
niet direct mee te maken hebben gehad toch het gevoel dat ze dergelijke 
incidenten in de toekomst zelf mee gaan maken (Vliegenthart 2007). Naast 
deze negatieve berichtgeving rondom migranten zijn er ook andere globale 
en nationale incidenten die de spanning in Nederland vergroot hebben. 
Conflicten in het Midden-Oosten naast andere geweldsincidenten, zoals 
11 september 2001, hebben bijgedragen aan het imago van moslims als een 
gevaarlijke groep. De moord op Theo van Gogh in 2004 gaf een zekere 
bevestiging van dit beeld. Deze veranderende globale en binnenlandse 
situaties verklaren voor een deel de groeiende spanning en het onbehagen 

4 Zie als voorbeeld de tekst van Meindert Fennema in de Volkskrant, 3 december 2008 met de 
titel ‘Racisme zonder ras is gevaarlijke onzin’, http://religionresearch.org/martijn/2008/03/13/
de-volkskrant-fennema-racisme-zonder-ras-is-gevaarlijke-onzin/, opgezocht 27 juli 2009.
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over islamitische migranten binnen de Nederlandse samenleving. Maar de 
vraag blijft waarom mensen die migranten haten – al haten ze sommigen 
meer dan anderen – nauwelijks worden aangeduid als racist. Om antwoord 
op deze vraag te vinden hebben we een andere lijn van redenering nodig.

Paradoxaal genoeg was het de uitspraak van een anti-islamopinieleider 
tijdens een tv-programma, die hielp om dichter bij een antwoord op de 
bovengenoemde vraag te komen. Hij legde uit dat mensen zoals hij niet 
bang zijn voor migranten, maar verontwaardigd. Hij beweerde dat de 
Nederlanders hun best hebben gedaan ten opzichte van diverse migran-
tengroepen om hen te accepteren in de samenleving, maar dat de migranten 
ondankbaar zijn en misbruik maken van deze Nederlandse gastvrijheid. Dit 
leidt ons naar de interviews in de media met aanhangers van de pvv. Al 
onthullen deze interviews een scala van redenen voor de grote aanhang van 
de pvv, de anti-islam- en antimigrantstatements blijven dominant, zoals de 
volgende mening over migranten laat zien: ‘Ja, daar heb ik het wel een beetje 
mee gehad. Ik begrijp dat mensen de kansen grijpen die we geven, maar 
we laten veel te veel toe’ (Van Been 2009, p. 2). Het meest gehoorde geluid 
in het anti-islamdiscours is dat er geen speciale behandeling moet komen 
voor migranten en dat de tijd van het knuffelen van migranten voorbij is. 
Waarbij de onderliggende assumptie is dat migranten in de jaren tachtig 
vooral geknuffeld zijn. Deze statements zijn in lijn met de beschouwing 
van Essed en Nimako (2006) dat Nederlanders zichzelf als slachtoffers van 
hun tolerantie zien nu migranten zo ‘ondankbaar’ zijn. Als we deze lijn 
van redenering volgen, blijkt dat de autochtone meerderheid zich eerder 
als slachtoffer ziet dan als dader. Dat verklaart ook waarom zij hun gedrag 
niet als racistisch beschouwen. Ze bezien hun gedrag in het kader van het 
terugwinnen en verdedigen van hun land. Wat is daar mis mee?

In deze bijdrage analyseer ik deze argumentatielijn op twee manieren. 
Ten eerste verwerp ik de assumptie dat migranten in de jaren tachtig 
geknuffeld zijn. Ten tweede analyseer ik de basisingrediënten van de 
verwachting dat migranten de Nederlandse samenleving dankbaar zouden 
moeten zijn. Hiermee probeer ik aan te tonen dat de noties van knuffelen en 
dankbaarheid zijn gebaseerd op een categorale benadering van migranten, 
die daardoor als afwijkend van de Nederlandse norm worden gezien en 
voor wie steeds speciale aandacht nodig is vanwege hun tekortkomingen. 
Deze categorale benadering is het fundament van het denken waarin de 
Nederlandse samenleving als vrijgevige begunstiger of patroon fungeert 
ten opzichte van de zwakke en hulpbehoevende migranten.

In de volgende paragrafen geef ik een korte beschrijving van de Neder-
landse geschiedenis van migratie. Hiermee probeer ik aan te tonen hoe 
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historisch gesitueerd de claim van openheid, vrijgevigheid en tolerantie 
richting migranten is. Daarna toon ik via het werk van diverse wetenschap-
pers de link aan tussen dit specif iek Nederlandse migratie-denken en 
theorieën rondom gift en dankbaarheid. Tot slot breng ik al deze elementen 
in mijn betoog samen om te verklaren waarom het gebruik van de term 
racisme ter aanduiding van de huidige processen van uitsluiting taboe is 
en waarom de academici die zich met racisme bezig hebben gehouden, 
nauwelijks ruimte hebben gekregen in Nederland (zie voor een uitgebreide 
analyse Essed & Nimako 2006).

3. De bouwstenen van het beleid5

Tot 1980 was het beleid van de Nederlandse overheid gericht op het idee 
dat aanwezige nieuwe migranten (in tegenstelling tot migranten van ex-
koloniën) ooit zouden terugkeren naar hun geboorteland (Entzinger 1998, 
p. 68). Dit heeft historisch gezien te maken met de komst van zogenoemde 
‘gastarbeiders’ naar Nederland tegen het einde van de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, toen er een groot tekort op de arbeidsmarkt was. Met deze 
terugkeer van migranten als achterliggende gedachte was het beleid van 
de overheid tot 1980 vooral gericht op het behoud van de culturele identi-
teit van de migranten en niet per se op hun integratie in de Nederlandse 
samenleving. Begin jaren tachtig werd echter duidelijk dat het verblijf van 
de migranten niet voorlopig van karakter zou zijn. Daardoor kwam binnen 
het beleid meer nadruk te liggen op de integratie van deze groep in de sa-
menleving (Lutz 1997). De achterstandspositie van migranten in Nederland 
vormde de belangrijkste basis voor de nieuwe minderhedennota in 1983. 
Het begrip ‘gastarbeiders’ voldeed niet meer en de naam ‘minderheid’ werd 
geïntroduceerd als de off iciële term voor nieuwkomers in Nederland. In 
de minderhedennota werd de nadruk gelegd op het verschaffen van een 
gelijkwaardige positie aan minderheden in de Nederlandse samenleving. 
De nieuwe slogan werd: ‘integratie met behoud van eigen identiteit’. Volgens 
de beleidsmakers dienden minderheden met inzichten, houdingen en 
vaardigheden te worden uitgerust om in de Nederlandse samenleving te 
kunnen functioneren.

Dit minderhedenbeleid kwam eind jaren tachtig onder vuur te liggen. 
Er moest veel meer aandacht komen voor integratie en men moest zich 

5 Een groot deel van de argumenten in de volgende vier paragrafen is eerder gepubliceerd in 
mijn oratie (Ghorashi 2006). 
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minder gaan richten op de culturele achtergrond. Deze kritiekpunten 
werden de bouwstenen van het rapport allochtonenbeleid, waarin de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) de regering in 
1989 adviseerde meer nadruk op integratie te leggen. In 1994 werd, op advies 
van de wrr, het minderhedenbeleid vervangen door het integratiebeleid 
(Entzinger 1998, p. 70). Andere verschuivingen waren dat ‘allochtonen’ in het 
rapport ‘zorgcategorieën’ werden genoemd. Bovendien verschoof de focus 
van groepen met dezelfde culturele achtergrond (‘etnische minderheden’) 
naar individuen (‘allochtonen’). In de loop van de negentiger jaren werden 
inburgering en integratie veelgehoorde termen, die de plaats innamen van 
het behoud van de eigen culturele achtergrond uit de jaren tachtig. Het 
verplichtende karakter van de toen nieuwe wet inburgering leidde echter 
tot kritische geluiden, omdat het deed denken aan gedwongen assimilatie 
(Captain en Ghorashi 2001; Entzinger 2003).

Beleidsmakers hebben gesproken en besloten, de nota’s en benamingen 
veranderden, maar de kern bleef hetzelfde: of mensen nu als gastarbeiders, 
migranten, minderheden of als allochtonen werden bestempeld, ze waren 
en bleven in ieder geval een probleemcategorie met een afwijkende cul-
tuur. Als we de historische ontwikkeling van de migrantenproblematiek 
onder ogen zien, kunnen we concluderen dat het categorale denken met 
een sterke sociaal-culturele en sociaal-economische component een cru-
ciale bouwsteen is geweest van het denken over migrantenproblematiek in 
Nederland. Dit betekent dat de diverse verschuivingen in het beleid nooit 
de basisassumpties (ofwel de sociaal-culturele en sociaal-economische 
non-conformiteit van migranten) achter het beleid ter discussie hebben 
gesteld of zichtbaar hebben gemaakt.

4. Categoraal denken, verzuiling en verzorgingsstaat

Om het categorale denken in Nederland te kunnen begrijpen dienen we het 
te situeren in de context van twee historische verschijnselen, verzuiling en 
de verzorgingsstaat.

De constructie van zuilen of ‘eigen werelden’ (Duyvendak 1994) is in 
Nederland jarenlang het dominante raamwerk geweest – het betekende dat 
werd gedacht in termen van verschillen. Studies over de zuilen zijn zo divers 
dat het onmogelijk is om een allesomvattende beschouwing hierover op te 
nemen (zie hiervoor Blom 2000). Toch is een kort overzicht nodig voor mijn 
verdere argumentatie. Pennings noemt zuilen ‘gescheiden institutionele 
complexen van godsdienstig of ideologisch gemotiveerde instituties en leden 
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die in verschillende maatschappelijke sectoren langs dezelfde scheidslijnen 
zijn afgebakend’ (1991, p. 21). En verzuiling omschrijft hij als ‘het proces 
waarin katholieken, orthodox-protestanten en sociaal-democraten na 1880 
de onderlinge verschillen steeds meer gaan institutionaliseren’. Of zuilen 
nu door de elites zijn vormgegeven ten dienste van nationale pacif icatie 
(Lijphart 1968) of vorm hebben gekregen binnen een reeds bestaande 
pluralistische politieke cultuur (Daalder 1981),6 het blijft zo dat verzuiling 
een kanaliserend effect heeft gehad op (cultuur)verschillen, waardoor ‘de 
achterbannen gescheiden bleven en de zuilelites met elkaar in verbinding 
stonden’ (Pennings 1991, p. 17). Ondanks de verscheidenheid binnen de 
zuilen betekende het begrip ‘eigen werelden’ voor de leden zoveel als dat 
de grenzen van de eigen zuil als duidelijk werden verondersteld en dat veel 
maatschappelijke activiteiten binnen de eigen zuil werden georganiseerd. 
Deze dichotomie tussen wij en zij vloeit voort uit een essentialistische 
benadering van de eigen groep en de anderen, iets wat – op een latente 
wijze – richting heeft gegeven aan de manier waarop de nieuwe migranten 
in Nederland zijn benaderd.

Met de komst van de nieuwe migranten naar Nederland, bij wie men 
ervan uitging dat hun cultuur totaal anders was dan de Nederlandse cultuur, 
is het zeer aannemelijk dat de habitus van verzuiling zich bleef voortzetten. 
Koopmans beweert dat de relatie tussen de Nederlandse samenleving en 
haar migranten in sterke mate gefundeerd is in de traditie van verzuiling. 
Het verzuilingssysteem dat in het begin van de twintigste eeuw op suc-
cesvolle wijze een pacif icerend effect heeft gehad op de conflicten tussen 
lokale religieuze en politieke groepen, is als instrument voor integratie 
opnieuw ingezet (Koopmans 2003, p. 166 en 167). Het gevolg van de verzui-
lingsgeschiedenis voor migranten is het meest zichtbaar bij de migranten uit 
islamitische landen. Bij hen werd vanwege de religieuze component door de 
politiek en de wetenschap gedacht in termen van een soort nieuwe zuil. Hier 
krijgen we met tegenstrijdige processen te maken: nadat de verzorgingsstaat 
het bestaan van de zuilen in strikte vorm overbodig had gemaakt, werd in 
Nederland gedacht en gesproken over de vorming van een nieuwe zuil, de 
islamitische zuil. Aan de ene kant was het ontstaan van een nieuwe zuil in 
een relatief ontzuild Nederland – met de nadruk op individuele autonomie 
– enigszins misplaatst; aan de andere kant waren er nog genoeg verschij-
ningsvormen en patronen uit de verzuiling aanwezig om de ontwikkeling 
van de nieuwe zuil mogelijk te maken of zelfs te stimuleren (voor meer 
zie Rath et al. 1996, p. 240). De doorwerking van de habitus van verzuiling 

6 Voor de verwijzingen van Lijphart en Daalder zie Pennings (1991, p. 8-9).
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verdween niet ineens door het besef dat verzuiling niet meer nodig was en 
in de praktijk aan betekenis verloor. De effecten van deze verzuilingsha-
bitus op het beleid ten aanzien van migranten, leidden zelfs tot een grote 
spanning met de destijds dominante ontzuilingsgeest. Hieruit is ook de 
toenemende aversie tegen de migrantengemeenschappen te verklaren. 
Enerzijds werden deze gesubsidieerd door de diverse overheden, terwijl ze 
anderzijds in het publieke debat vaak werden bekritiseerd als belemmering 
voor integratie: ze zouden de individuele vrijheid van migranten beperken. 
Het zuildenken in Nederland heeft echter een breder effect dan alleen 
op islamitische migranten. Het heeft namelijk, tot op zekere hoogte, het 
denken over cultuurverschil en etnische grenzen bepaald.

Maar er was ook een andere ontwikkeling die de achterstandscompo-
nent van het categorale denken mogelijk heeft gemaakt: de opkomst van 
de verzorgingsstaat. Aan deze ontwikkeling lag een toenemend gelijk-
heidsdenken ten grondslag, met onvrede ten aanzien van de bestaande 
ongelijkheid tot gevolg. Deze onvrede ging – in een eerder stadium – wat 
betreft de ‘onmaatschappelijken’ (Rath 1991) gepaard met de neiging 
om deze groepen te isoleren en ze vervolgens om te vormen tot ‘nette’ 
burgers (Lucassen 2006). Het gevolg hiervan was dat alle burgers recht 
hadden op gelijke kansen, maar dat het voor sommigen nog belangrijker 
was dat zij eerst uit hun maatschappelijke achterstand werden geholpen. 
Hiermee was het de essentie van de verzorgingsstaat geworden om zich 
zorgen te maken over groepen met een achterstand en ervoor te zorgen 
dat deze achterstand werd verholpen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er 
overheidsafhankelijke categorieën mensen werden gecreëerd en dat werd 
verondersteld dat zij uit hun sociaal-economische achterstand geholpen 
dienden te worden. Het regulerende effect van deze gelijkheidsdrang is een 
groeiend onbehagen jegens degenen die als maatschappelijke afwijking 
of onderklasse worden gezien, alsmede een f ixatie op het omvormen 
van deze achterstandscategorie (Lucassen 2006). Het vaak onbedoelde 
effect hierbij is dat deze gelijkheidsdrang, in combinatie met de rou-
tinematige werking van het stelsel van welzijnsinstanties, er soms toe 
leidt dat zelfs zeer actieve en bekwame mensen te snel tot hulpeloze 
wezens worden gereduceerd (zie bijvoorbeeld Ghorashi 2005). Daarnaast 
leidt gelijkheidsdrang soms tot onbehagen, niet alleen over ongelijkheid 
maar ook over verschillen. Wat anders is, wordt met argwaan bekeken en 
soms maar al te gemakkelijk in de categorie ‘achterstand’ geplaatst. Dit 
betekent dat, ondanks de positieve betekenis van de verzorgingsstaat voor 
de individuele ruimte en voor de strijd tegen maatschappelijke tweede-
ling, gelijkheidsdrang tegelijkertijd een belangrijke voedingsbodem is 
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geweest voor het categorale denken over migranten als groepen met een 
maatschappelijke achterstand.

Zoals uit het bovenstaande blijkt: de combinatie van het achterstands-
denken –gestimuleerd vanuit de verzorgingsstaat – en de culturalisering-
stendens – gevoed door de verzuilingsgeschiedenis – zijn zeer hardnekkige 
componenten geweest van het categorale denken in Nederland. Dit heeft 
de basis gevormd voor een sterke wij-zijkloof die in de loop der jaren – 
beïnvloed door recente ontwikkelingen – alleen maar sterker is geworden. 
Zelfs wanneer de culturele achtergrond van migranten als iets positiefs werd 
gezien bleef het denken categoraal, omdat de cultuur van migranten vooral 
werd beschouwd als totaal anders, en afwijkend van de norm.

5. Wat is er dan anders?

In het tijdperk dat door velen als de periode post-Fortuyn wordt aangeduid, 
tekent zich een nieuwe wending af in het discours met betrekking tot de 
categorale assumptie. We zien bijvoorbeeld dat de nadruk op de negatieve 
consequenties van culturele contrasten of culturalisering dominanter 
geworden zijn en zelfs hebben geleid tot islamisering van het discours: de 
negatieve impact van het discours gaat niet meer over culturen maar over 
moslims. We zien en horen daarom ook in de publieke arena zeer expliciete 
en soms zelfs provocerende (en door sommigen als schokkend ervaren) 
uitspraken over de islam en moslims. Voorbeelden zijn de f ilm Fitna (in 
2008) door Wilders, of zijn uitspraak dat de politie de relschoppers (lees: 
Marrokkanen) in hun knie zou moeten schieten.7 Hoewel de aandacht 
voor moslims en voor de pvv iets minder prominent is geworden sinds de 
economische crisis, blijft deze negatieve aandacht aanwezig. Ondanks de 
wisselende intensiteit die het debat heeft in de publieke ruimte, zijn de 
toon en de inhoud ervan sinds 2000 onmiskenbaar harder en negatiever 
geworden. Deze verandering wordt door Prins (2004) als ‘het nieuwe rea-
lisme’ aangeduid. De nieuwe realist is iemand met lef, iemand die durft te 
zeggen waar het op staat. Iemand die vervolgens de woordvoerder van het 
gewone volk wordt en strijdt tegen de zogenaamd linkse ‘politiek correcte’ 
houding van het cultuurrelativisme (zie voor meer Prins 2004).

Het gevolg van dit nieuwe tijdperk is – versterkt door de aanslagen 
van 11 september 2001 en de moord op Van Gogh in 2004 – dat het eerder 

7 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/862137/2007/05/30/
Wilders-schieten-op-relschoppers.dhtml, bezocht op 19 maart 2013.
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genoemde culturele contrast tussen autochtonen en migranten nog een stap 
verder is gebracht en is verbonden aan het gevoel van angst en onbehagen. 
We zien daarom dat de notie van cultuurverschil in toenemende mate 
gebonden wordt aan aversie en wantrouwen en vervolgens vertaald wordt 
naar beleid. Uit naam van integratie wordt vaak een hoge mate van aanpas-
sing van migranten verwacht, waardoor het migratie-denken meer op een 
streven naar assimilatie lijkt dan op een streven naar integratie (Vasta 
2007). Hierin staat de superioriteit van de Europese cultuur centraal ten 
opzichte van de migrantencultuur als inferieur, waarbij ‘onze cultuur’ als 
open en liberaal wordt voorgesteld en ‘hun cultuur’ als gesloten en traditi-
oneel (en zelfs verwerpelijk). Ongeacht de scherpe verschillen met de jaren 
tachtig – zoals deze gedachtelijn ons doet denken – zie ik een duidelijke 
continuïteit tussen wat tegenwoordig de dominante visie is en de dominante 
gedachtelijn in die periode. De continuïteit ligt in de basisassumptie van 
het categorale denken dat ten grondslag ligt aan de beide denklijnen. Om 
dit punt te onderbouwen ga ik even terug naar de jaren tachtig.

6. De bouwstenen van de zachte aanpak

Zoals eerder beschreven, was het categorale denken met een essentialistische 
benadering van cultuur vanaf de jaren 1970 kenmerkend voor Nederland. Tot 
aan de dominantie van de nieuwe realisten in het publieke domein werden 
migranten gezien als groepen met een totaal andere cultuur die dienden te 
worden getolereerd. De vorm van tolerantie die het meest dominant was 
in die jaren was een berustende vorm van tolerantie met als voornaamste 
doel pacif icatie (zie voor meer Van der Zee 1999). Dit soort tolerantie was 
ook typerend voor de tijd van de verzuiling. De zuilen tolereerden elkaars 
bestaan, maar hadden in het algemeen geen behoefte aan interactie. In 
een eerdere tekst heb ik geponeerd dat het tijdens de verzuiling eerder ging 
om het respect voor ‘de muur’ tussen de zuilen dan om het respect voor de 
inhoud binnen de zuilen (Ghorashi 2003). Deze vorm van tolerantie werd 
ook toegepast op de zogenaamde nieuwe islamitische zuil. Naast het feit 
dat de cultuur van migranten als een essentie van hun exotische anders-zijn 
werd beschouwd, werden migranten ook op afstand getolereerd. Wat in deze 
periode eveneens nauwelijks aandacht heeft gekregen, was het investeren in 
een verbinding tussen groepen om zo een bron van gemeenschappelijkheid 
te kunnen creëren. Deze wat ik tolerantie op afstand noem, heeft er mede 
toe geleid dat de afstand tussen groepen is vergroot. Migranten werden 
alleen getolereerd zolang zij niet als een gevaar voor de samenleving werden 
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beschouwd. Toen migrantengroepen – als gevolg van diverse gebeurtenissen 
na de eeuwwisseling – wel als mogelijk gevaar werden gezien, veranderde 
de getolereerde afstand of onverschilligheid in negatieve ‘verschilligheid’ 
(zie ook Ghorashi 2013a).

Dit betekent dat zelfs in een tijd waarin de cultuur van migranten als iets 
exotisch of interessants werd beschouwd, zij nooit helemaal als volwaardige 
burgers zijn gezien en benaderd. De meest belangrijke verschuiving is echter 
geweest dat de nadruk op het cultuurverschil nu in een zeer negatief dag-
licht is komen te staan door het idee van de onverenigbaarheid van culturen 
(in het bijzonder van de westerse cultuur met de cultuur van migranten 
uit islamitische landen). Maar het fundament van de huidige normatieve 
en hiërarchische benadering van de cultuur van migranten, is gelegen in 
de eerder genoemde basisgedachte van migranten als absolute anderen 
(zowel in termen van cultuur als van hun socio-economische achtergrond) 
in de Nederlandse samenleving. Deze historisch gevormde categorale 
benadering van migranten vormt ook de bron van de rechtvaardiging van 
de hedendaagse verontwaardiging over migranten, zoals ik in de volgende 
paragraaf zal uitleggen.

7. Migranten als afhankelijk van de staat

Het def icit of de achterstandscomponent van de categorale benadering 
van migranten heeft een vanzelfsprekende uitwerking gehad op de po-
sitie van migranten in Nederland als zwakke groepen. Holvino & Kamp 
(2009) beweren dat, in de context van Noord-Europese verzorgingsstaten, 
migranten vaak als kwetsbare groepen worden beschouwd die hulp van 
de staat nodig hebben. Volgens deze auteurs wordt het besteden van 
aandacht aan het diversiteitsvraagstuk in deze landen beschouwd als een 
morele verplichting van de staat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vs, 
waar meer aandacht is voor de toegevoegde waarde van migranten. Ze 
argumenteren dat de specif ieke context van de verzorgingsstaat bijdraagt 
aan de constructie van het beeld van migranten als hulpbehoevend en 
vooral afwijkend van de norm (zie ook Essed & Trienekens 2008). Op deze 
manier wordt het verschil vooral gekoppeld aan het gebrek ten opzichte 
van de norm (Gowricharn 2002). Diverse studies laten de nadelige effecten 
van dit geconstrueerde beeld van migranten in de praktijk zien: ze worden 
constant aangesproken op hun gebreken en nauwelijks op hun talenten en 
positieve bijdragen (Siebers 2010; Ghorashi & Van Tilburg 2006; Ghorashi 
& Ponzoni 2013).
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Het is daarmee voor de hand liggend dat de constructie van migranten 
als hulpbehoevend tegenover de categorie staat van mensen die hen zullen 
helpen. Dit betekent een hiërarchische verhouding tussen de gevers en de 
ontvangers van hulp. In deze verhouding hoort ook dankbaarheid van de 
ontvanger. Deze argumentatielijn is vooral ontwikkeld binnen vluchtelin-
genstudies door een van de belangrijkste theoretici, Barbara Harrell-Bond 
(1999), die de werkwijze en verwachting van hulporganisaties koppelt aan 
de beelden rondom vluchtelingen. ‘The documents I obtained from agencies 
emphasized images of helpless, starving masses who depend on agents of 
compassion to keep them alive’ (Harrell-Bond 1999, p. 147). ‘[The image] of 
helpless refugees, desperately in need, reinforces the view that outsiders 
are needed to help them. […] The standard image of the helpless refugee 
also reinforces the view of their incapability, motivating people from all 
walks of life to offer their services’ (1999, p. 150). Op deze manier worden 
vluchtelingen en andere migranten gereduceerd tot een categorie van 
mensen die afhankelijk zijn van overheden en hulporganisaties, waardoor 
ze vooral als een last van hun verblijfslanden gezien kunnen worden. Deze 
studies over de hiërarchische grondslag van de hulpverlening baseren hun 
analyse op het werk van Marcel Mauss over het geven van giften (1925). In 
zijn werk benadrukt Mauss de reciprociteit die gepaard gaat met het geven. 
Hij laat zien ‘dat de handeling van het geven niet alleen mechanisch is; 
het geschenk definieert de status en de machtsrelaties die bestaan tussen 
de gever en de ontvanger’ (Mauss 1925 in Harrell-Bond 1999, p. 149, eigen 
vertaling). Dus zelfs wanneer er geen directe verwachting is verbonden in de 
vorm van het teruggeven van een gift, wordt dankbaarheid altijd verwacht.

Ik heb deze verwachting van dankbaarheid persoonlijk ervaren tijdens 
mijn verblijf in Nederland. In 1988 ben ik als asielzoeker naar Nederland 
gekomen en in 1994 ben ik genaturaliseerd tot Nederlands staatsburger. 
Vanuit mijn academische specialisatie rondom migratie en diversiteit-
vraagstukken, heb ik sinds eind jaren negentig een actieve bijdrage geleverd 
aan het publieke debat. De publieke bijdragen namen enorm toe vanaf het 
moment dat bekend werd, in 2005, dat ik de PaVEM-leerstoel ging bekleden. 
Sindsdien had ik vele publieke optredens, zowel in de media als op diverse 
podia. Als gevolg van mijn kritische analyse van het Nederlandse discours 
rondom migratie en integratie, ben ik vaak door compleet onbekenden 
benaderd met de boodschap dat ik dankbaarder moet zijn voor de moge-
lijkheden die de Nederlandse samenleving mij gegeven heeft. Dit voorbeeld 
illustreert hoe deze mensen een hiërarchische positie creëren tussen mij 
als ondankbare ontvanger en de Nederlandse samenleving als gever van 
hulp. Bovendien, door het aanwenden van deze hiërarchische conditie 
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ondermijnen zij zowel mijn positie als wetenschapper als mijn kritische 
analyse van de samenleving. Elke claim van mijn kant om als gelijke 
burger gezien te worden en niet als tweederangsburger, zou dan ook bin-
nen hetzelfde gedrag van ondankbaarheid geplaatst kunnen worden. Er is 
geen uitweg uit deze vicieuze cirkel zolang de hiërarchische assumptie van 
aanbieder en ontvanger van hulp gekoppeld aan dankbaarheid, intact blijft. 
Migranten of andere ontvangers van hulp blijven dan altijd de verliezers.

Ik heb deze persoonlijke anekdote gebruikt om de zichtbaarheid van 
dominante patronen te laten zien, de patronen van de nieuwe negatieve 
en uitsluitende retoriek tegen migranten. De aanhangers van deze harde 
uitsluitende retoriek zien zichzelf als slachtoffers en niet als daders. Ze 
geloven dat zij slachtoffers zijn van het fysieke, ruimtelijke en culturele 
geweld van migranten. Ze verdedigen wat van hen is, luidt het argument. 
Vanuit deze redeneerlijn is het voor hen dan ook onacceptabel wanneer 
ze als racist worden betiteld, want zij zijn juist mensen die van goede wil 
zijn geweest en de juiste intentie hebben gehad. De verwachting is ook dat 
migranten dankbaar zijn, maar wat gezien wordt is eerder ondankbaarheid 
en assertief gedrag van de zijde van migranten. Wat nu gebeurt is dat de 
Nederlandse meerderheid dit niet meer accepteert. Binnen dit denkkader zijn 
de discriminerende daden en woorden richting migranten gelegitimeerd 
als een natuurlijke verdedigingshouding waardoor ze niet als racistisch 
kunnen worden beschouwd. Het gebruik van de term racisme wordt eerder 
gezien als een verweer van de ondankbare en verwende migranten en hun 
aanhangers.

8. Conclusie

In deze bijdrage heb ik gepoogd de kernredenen te noemen voor de allergie 
die in Nederland bestaat ten opzichte van het woord ‘racisme’. Door een 
historische schets laat ik hier zien dat, in tegenstelling tot wat vaak beweerd 
wordt, er juist sprake is van continuïteit tussen de zachte aanpak van de 
vorige decennia en de huidige harde en negatieve retoriek. Deze continuïteit 
heeft vooral te maken met de categorale assumptie van het Nederlandse 
migratiediscours. De culturalistische benadering van migranten heeft 
bijgedragen aan hun positie als absolute anderen – en later inferieure 
anderen – in de samenleving. Deze benadering heeft echter versterking 
gekregen door de def icitbenadering waarin migranten als zwakke burgers 
worden gezien die afhankelijk zijn van de staat om te kunnen overleven. In 
de jaren tachtig werden migranten getolereerd op afstand en als absolute 
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anderen omdat ze niet gezien werden als bedreiging voor de samenleving 
en ook niet assertief genoeg waren om hun positie in de samenleving op 
te eisen. Na 11 september 2001 werd de cultuur en religie van migranten 
niet alleen als verschillend beschouwd, maar vooral als gevaarlijk. Dit laat 
zien hoe dun de lijn was tussen de op het goede doel gerichte positieve 
benadering van de jaren tachtig en de huidige negatieve benadering van 
migranten. Ondanks de tolerantie van het verschil in de jaren tachtig was 
er weinig engagement om vanuit het verschil tot verbinding te komen. De 
getolereerde afstand kon daarom gemakkelijk omslaan in wantrouwen 
en afkeer, omdat men geen idee had wat de cultuur van migranten, die 
jarenlang getolereerd werd, inhield. Te lange tijd had het categorale denken 
in Nederland eilanden van verschil gecreëerd en gevoed zonder voldoende 
te investeren in de verbinding tussen deze eilanden.

Daarnaast heeft het categorale denken in de context van de verzorgings-
staat een fundament gelegd voor het imago van Nederland als liefdadig en 
open. Dit geconstrueerde imago biedt rechtvaardiging voor de verontwaardi-
ging ten opzichte van de ‘ondankbare’ migranten en legitimeert het huidige 
harde en soms zelfs zichtbaar discriminerende gedrag. Het is dit proces van 
rechtvaardiging gekoppeld aan het genoemde positieve zelfbeeld van Neder-
landers, dat het onmogelijk maakt om racisme te accepteren als onderdeel 
van het zelfbeeld. Migranten worden uiteindelijk verantwoordelijk geacht 
voor de negatieve houding van de dominante meerderheid. De ironie is echter 
dat de migranten wel als volledig verantwoordelijk worden beschouwd voor 
de handelingen van de meerderheid, maar niet als volwaardig deelnemer 
ofwel full citizens van de Nederlandse samenleving. De rechtvaardiging voor 
deze positie is te vinden in het historisch geworteld denken over migranten, 
zoals ik heb laten zien. Dat geeft de meerderheid de mogelijkheid om de eigen 
verantwoordelijkheid in het proces, ondanks de racistische uitingen, te ont-
wijken. Dit is precies hoe de meerderheid altijd het gelijk aan haar kant blijft 
krijgen. De meerderheid is niet alleen qua aantallen in het voordeel, maar 
ook qua middelen en toegang tot de publieke ruimte waarin dit dominante 
beeld over de ander wordt geproduceerd en herbevestigd.

Zolang de grondslagen van dit geconstrueerde categorale beeld over 
migranten als (ondankbare) ontvangers van hulp en de Nederlandse 
meerderheid als vrijgevend en open ten opzichte van migranten niet ter 
discussie worden gesteld, zal er geen erkenning komen van het bestaan 
van het racisme ‒ ofwel van een systematische vorm van discriminatie ‒ in 
Nederland. Zonder dit besef kan het land zich ook nauwelijks voorbereiden 
op de uiteenlopende mogelijke consequenties van racisme voor diverse ge-
neraties van migranten en hun verhouding tot de Nederlandse samenleving.
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Onderzoek doen en interpreteren





11 ‘Twee Marokkanen op een scooter? Die 
houd ik aan.’
Etnisch profileren in Nederland

Prof. dr. Frank Bovenkerk1

Worden etnische minderheden in Nederland gediscrimineerd bij proactieve 
controles van het publiek? Sinds een geruchtmakend rapport van Amnesty 
International in 2013 lijkt iedereen te denken dat dit het geval is. Maar dezelfde 
onderzoeksgegevens waar Amnesty zich op baseert, laten ook een heel andere 
interpretatie toe. Blijft er nog ruimte voor zoiets als de professionele intuïtie 
van politiemensen?

1. Inleiding

In november 2013 publiceerde Amnesty International Nederland een rapport 
over etnisch profileren door de Nederlandse politie bij de uitoefening van 
haar controles van het publiek (Amnesty International, 2013). Internationale 
mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en de Raad van Europa had-
den zich bezorgd uitgelaten over het optreden van de politie in Nederland 
en daar was door de regering niet op gereageerd. Amnesty heeft nu in haar 
rapport alle wetenschappelijke onderzoeken en ook andere aanwijzingen 
bijeengebracht om aannemelijk te maken dat de politie bij haar proactieve 
controles minderheden selecteert en ook waarom zij dat doet. Het rapport 
is een degelijk werkstuk met een juridische inslag en het is een waardevolle 
bijdrage aan de discussie over de rol van de politie in de multiculturele 
samenleving. Er is met de conclusie van dit rapport echter iets vreemds 
aan de hand: tot nu toe is feitelijk en op basis van tellingen en statistische 
analyse nimmer vastgesteld dat etnisch profileren in Nederland werkelijk 
voorkomt (zoals Amnesty International, 2013 op p. 49 van het rapport zelf 
toegeeft)!

1 Prof. dr. Frank Bovenkerk is opgeleid als cultureel antropoloog en emeritus hoogleraar in de 
criminologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is bezig voor Politie en wetenschap een rapport 
te schrijven over de vraag waarom alleen in Nederland een ‘Marokkanenprobleem’ bestaat en 
niet in de andere vijf landen van Europa met Marokkaanse immigranten. 
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De definitie van ethnic profiling in het Amnesty-rapport (pagina 5) luidt: 
‘Het gebruik door de politie, zonder oogmerk en redelijke rechtvaardiging 
van gronden zoals ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of 
etnische afkomst, bij controle-, bewakings- of onderzoeksactiviteiten.’ 
In deze def initie mist een bestanddeel dat in de internationale discussie 
over deze praktijk essentieel is, namelijk dat het resultaat van de wijze 
waarop de politie te werk gaat een oververtegenwoordiging oplevert van 
gecontroleerde leden van minderheidsgroepen.2 Men zou kunnen stellen 
dat wanneer de politie niet naar etnische afkomst selecteert ook geen 
oververtegenwoordiging kan ontstaan. Het is echter logischer andersom 
te redeneren: oververtegenwoordiging vormt het bewijs van (bewuste of 
onbewuste) selectie naar etnische afkomst. Pas deze toevoeging maakt het 
vóórkomen van etnisch profileren onderzoekbaar. Ik maak daarom liever 
gebruik van de volgende definitie: etnisch profileren is het disproportioneel 
veelvuldig aanhouden van mensen op grond van hun zichtbare etnische 
of ‘raciale’ achtergrond en zonder dat daar een objectieve en redelijke 
rechtvaardiging voor bestaat. Dit kan gebeuren bij politiewerkzaamheden 
waarbij de politie zelf initiatief neemt tot contact met burgers (proactief is) 
op het gebied van controle en bij bewaking of de opsporing van strafbare 
feiten. Als de politie dit doet, is dat een vorm van discriminatie, omdat 
etnische afkomst in beginsel geen grond voor ongelijke behandeling 
mag vormen (vergelijk artikel 1 van de Grondwet). Het onderzoek naar 
de vraag of etnisch profileren voorkomt, zou in twee stappen behoren te 
gebeuren. Ten eerste moet worden aangetoond dat er van een feitelijke 
oververtegenwoordiging sprake is. Daarvoor is een referentiemaat nodig: 
oververtegenwoordiging ten opzichte van wat? Wanneer er sprake is van 
oververtegenwoordiging moet, ten tweede, aannemelijk worden gemaakt 
dat deze oververtegenwoordiging het resultaat is van selectie waarvoor 
geen redelijke en objectiveerbare rechtvaardiging is te geven.

Het toeval wil dat er op ongeveer hetzelfde tijdstip in Nederland twee 
onderzoeken naar ethnic profiling bij proactief politiewerk zijn gedaan, die 
tot diametraal tegenovergestelde conclusies ten opzichte van elkaar komen. 
Beide onderzoeksresultaten zijn in het Amnesty-rapport verwerkt, maar er 
wordt duidelijk voor één van de twee gekozen. De cultureel antropoloog 
Sinan Çankaya (2012) heeft lange tijd met de politie in Amsterdam meege-
reden en agenten geïnterviewd. Hij reconstrueert hun overwegingen om de 

2 Ik ga ervan uit dat er geen bewijsbare opdrachten van de zijde van de politieleiding bestaan 
waarin staat dat politiesurveillanten zonder redelijk motief speciaal kleurlingen of minderheden 
moeten gaan controleren.
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een wel en de ander niet te controleren. ‘Verdachte’ burgers onderscheiden 
zich volgens de politie door hun leeftijd, geslacht, donkere huidskleur, een 
aantal uiterlijke kentekenen (haardracht, sieraden, tattoos, kleding), de 
voertuigen waarin of waarop zij zich voortbewegen of de manier waarop zij 
zich gedragen (doelloos rondhangen, zenuwachtig om zich heen kijken). De 
titel van deze bijdrage (over twee Marokkanen op een scooter) is ontleend 
aan Çankaya’s onderzoek waarin hem dit letterlijk zo door een politieman of 
-vrouw wordt verteld. De politie controleert ze omdat ze vermoedt dat er op 
een gestolen scooter wordt gereden. Çankaya heeft het aantal aanhoudingen 
echter niet geteld en kan dus niet vaststellen of dit disproportioneel is 
gebeurd. Zijn ‘observaties zijn niet geschikt voor kwantitatieve gegevens-
verwerking’ (Çankaya 2012, p. 31). Het is denkbaar dat wat Çankaya in de 
politieauto en tijdens zijn vraaggesprekken in het politiebureau te horen 
kreeg, correspondeert met het daadwerkelijke optreden van de politie, maar 
dat hoeft niet het geval te zijn. Dit raakt aan een algemeen probleem in de 
sociale wetenschap: mensen zeggen vaak iets anders dan ze doen (Deutscher 
1973). Misschien worden agenten door hun beroepscode, door een opdracht 
van hogerhand om niet te discrimineren of door hun voorkeur problemen 
te vermijden (discussies naar aanleiding van ‘je houdt me aan omdat ik 
zwart ben’) ervan weerhouden om hun vooroordelen over minderheden 
in ongefundeerd controleren van minderheden om te zetten. In een recent 
proefschrift over de dagelijkse routine bij multicultureel politiewerk wordt 
dit precies zo gesteld (Kleijer-Kool 2013, p. 190).

Het tweede onderzoek naar ongelijke behandeling bij proactieve 
handhaving bij jongerenoverlast vindt plaats in Amsterdam, Rotterdam 
en Enschede waar jongeren zijn ondervraagd. De onderzoekers hebben 
voorts meegelopen met de politie in een stad (waarvan ze volgens afspraak 
de identiteit niet prijsgeven). Ook hun onderzoek berust op observatie en in-
terviews. De onderzoekers Jörgen Svensson, Henk Sollie en Sawitri Saharso 
(2012) komen tot de conclusie dat er juist geen sprake is van stelselmatige 
ongelijke behandeling. Ze vinden dat de contacten met een proactief karak-
ter doorgaans gemoedelijk verlopen en de allochtone jongeren in kwestie 
blijken die desgevraagd positief te waarderen. Het aantal observaties is groot 
genoeg om daar conclusies over de mate van disproportionaliteit in optre-
den op te baseren. En wie goed telt, zoals de schrijver(s) van het Amnesty 
International-rapport, komt tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is van 
flagrante ongelijke behandeling; jongeren uit etnische minderheden worden 
in Nederland twee keer zo vaak aan een identiteitscontrole onderworpen, 
drie keer zo vaak ergens van verdacht en vier keer zo vaak gefouilleerd als 
autochtone jongeren (Amnesty International 2013, p. 46). Maar voldoet 
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het ook aan de tweede voorwaarde: is deze selectie niet objectief te recht-
vaardigen? Svensson et al. menen in hun onderzoek van wel, omdat het 
jongeren zijn die in de ogen van de politie bijzondere aandacht behoeven. 
Het is volgens Svensson et al. een bijproduct van het speciaal controleren 
van hanggroepen of van jongens die men ziet omgaan met reeds bekende 
delinquente vrienden (Amnesty International 2013, p. 32).

Het verschil in onderzoeksuitkomst vraagt om een verklaring. Een deel 
van de verklaring moet vermoedelijk worden gezocht in het verschil in 
onderzoekslocatie. Çankaya onderzoekt Amsterdam en dat levert in de 
Bijlmermeer en andere wijken die nationaal de aandacht trekken vanwege 
de problematiek van de multiculturele samenleving misschien een heftiger 
onderzoeksresultaat op dan in de locaties die Svensson c.s. onderzochten. 
Het onderzoek van Çankaya is veel uitvoeriger en theoretisch superieur, 
er is veel langer veldwerk gedaan en zijn boek gaat met name ook in op 
de meningen van agenten van de noodhulp. Het onderzoek van Svensson 
et al. is in allerlei opzichten minder ambitieus, het gaat over het optreden 
van wijk- en jeugdagenten, die er alle belang bij hebben om met hun ‘vaste 
klanten’ een ontspannen relatie op te bouwen, en van de overwegingen van 
de politiemensen om vaker de identiteit van jongeren uit minderheden te 
controleren of om dit te doen wegens een concrete verdenking, krijgen we 
niets te zien.

Een tweede wezenlijk verschil schuilt in het antwoord op de vraag (a) wat 
onder disproportioneel of oververtegenwoordiging moet worden verstaan 
en (b) wat al dan niet als redelijke rechtvaardiging daarvan mag gelden. 
Çankaya stelt de eerste vraag niet. Svensson c.s. doen dat wel, maar stel-
len de tweede vraag daarentegen weer niet systematisch aan de orde. In 
de internationale criminologische literatuur wordt het vraagstuk van de 
oververtegenwoordiging geproblematiseerd als het benchmark-probleem. 
Over de vraag wat een objectieve en redelijke rechtvaardiging is, wordt in 
de internationale literatuur heftig gestreden. Het catchword luidt driving 
while black.

Ik wil in deze bijdrage onder (2) ingaan op de vraag waarom men zou 
kunnen veronderstellen dat er in Nederland door de politie naar ‘ras’ en 
etnische afkomst wordt geselecteerd bij het uitoefenen van proactieve 
controles. Daarna (3) loop ik de argumenten langs die daartegen pleiten. In 
(4) ga ik na welke mate van oververtegenwoordiging als disproportioneel 
zou moeten gelden en in (5) welke redelijke rechtvaardiging daarvoor zou 
kunnen bestaan. In (6) trek ik een conclusie. Ik zal in mijn bijdrage vrijelijk 
gebruikmaken van bronnen in Nederland, maar ook in België, Frankrijk en 
de Verenigde Staten.
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2. Ethnic profiling in Nederland

Het gaat bij etnisch profileren in Nederland om een oude kwestie, vroeger 
heette het alleen discriminatie. Al 35 jaar geleden beklaagden automobilis-
ten van Surinaamse afkomst zich erover dat ze voortdurend door de politie 
langs de weg werden gezet zonder dat daar een aanleiding voor bestond. 
Vooral de combinatie van een zwarte chauffeur en een mooie Amerikaanse 
auto vormde een gewilde reden voor controle. Het Surinaamse Centrum 
Anton de Kom gaf in 1976 een ‘Zwartboek Politie’ uit en daarin werd een 
overzicht gegeven van een lange reeks van onaangename confrontaties 
met de politie. Om de aanklacht van wetenschappelijk bewijs te voorzien 
organiseerden Margreet Luning en ik een experiment waarbij we een goed 
zichtbare zwarte automobilist (Afrokapsel) in de Randstad rond lieten 
rijden in een opzichtige Amerikaanse auto (en een eendere Amerikaanse 
wagen met een blanke bestuurder als ‘controlevoertuig’ om zeker te weten 
dat staandehouding niet enkel de auto betrof) en wel zo dat zij geen enkele 
verkeersovertreding zouden maken. Het resultaat was verbazingwekkend. 
In tegenstelling tot onze verwachting werden zij beiden geen enkele keer 
gecontroleerd (Bovenkerk & Luning 1979)! Ik wist toen niet goed wat ik met 
deze uitkomst aan moest en ik bedacht redenen waarom dat aanhouden 
door de politie van Surinamers misschien wel werd overdreven. Als iemand 
wordt aangehouden is dat een ingrijpende gebeurtenis en vooral wanneer 
dat plaatsvindt te midden van toekijkend publiek, is het voorstelbaar dat 
de aangehouden bestuurder zijn slachtofferschap zou overdrijven.

De klachten hielden aan en de politie bezon zich op de vraag hoe de 
relatie met etnische minderheden kon worden verbeterd. Een van de eerste 
maatregelen bestond eruit om speciaal zwarte agenten voor het korps te 
werven. Dat zou niet enkel bijdragen tot de legitimiteit van de politie in de 
ogen van minderheden, maar men mocht ook verwachten dat gekleurde 
agenten hun blanke collega’s zouden corrigeren wanneer die de neiging 
vertoonden op zwarte burgers te gaan jagen.

Dat het probleem daardoor niet verdween, bleek uit het relaas van een 
politieman van Marokkaanse afkomst die in een interview in het Algemeen 
Politieblad in 2004 vertelde: ‘Toen ik in Rotterdam-West werkte, reed ik 
zeven jaar lang elke dag heen en weer tussen Dieren en Rotterdam. Weet je 
hoe vaak ik gecontroleerd ben? Ik heb het geturfd: 198 keer!’ Verderop: ‘Een 
collega zei laatst: “Als ik Marokkaanse jongens controleer, zijn ze altijd zo 
agressief.” Ik antwoordde: “Weet je de hoeveelste diender je bent die hen 
controleert?”’ (Bovenkerk 2006, p. 96). Op 14 februari 2008 liet een zwarte 
strafrechtadvocaat Gerald Roethof zich interviewen door verslaggevers 
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van at5-televisie. Hij vertelde dat hij in zijn mooie auto voortdurend werd 
aangehouden (‘Ze vragen dan: “Is die auto van u?” Dan weet ik het al.’) en 
dat hij deze keer na een scherp antwoord met pepperspray was bespoten 
en in de boeien was geslagen. De Volkskrant kwam in oktober 2012 met het 
verhaal van Melvin, een man met een Surinaams-Arubaanse achtergrond en 
hoofdagent bij de Amsterdamse politie. Deze vertelde dat hij de afgelopen 
zes jaar door zijn collega’s honderden keren aan de kant was gezet. Hij reed 
in een antracietgrijze vw Golf v met ‘blingblingvelgen’.

Het zijn verbijsterende getuigenissen en nog wel uit de mond van col-
lega’s agenten van politie, maar een spijkerhard bewijs dat de Nederlandse 
politie systematisch mensen staande houdt die tot een etnische minderheid 
behoren zonder dat daar een goede reden voor is, vormen zij nog steeds 
niet. In de tussenliggende dertig jaar hebben verschillende onderzoekers 
geprobeerd dat bewijs wel te leveren (zie Çankaya 2012, p. 18-21), maar het 
resultaat blijft onduidelijk.

Andere auteurs beredeneren net als in het Amnesty-rapport waarom 
de kans toch wel groot is dat proactief politieoptreden thans meer ethnic 
profiling zal veroorzaken (Van der Woude & Van der Leun, 2013). Het is 
de taak van de politie om strafbare feiten op te sporen, de publieke orde 
te bewaren en mensen hulp te bieden ‘die dat behoeven’. In het tijdperk 
van de veiligheidscultuur waarin wij thans leven is daar een belangrijke 
preventieve taak aan toegevoegd. We verlangen van de politie dat zij po-
tentiële terroristen identif iceert vóórdat ze toeslaan; we willen dat een 
buurt waar illegaal wapenbezit wordt vermoed, zal worden uitgekamd. 
Het is voor de politie natuurlijk niet mogelijk om iedereen te controleren en 
agenten beschikken over een discretionaire bevoegdheid om binnen zekere 
juridische grenzen zelfstandig te bepalen hoe ze reageren op mogelijke 
overtredingen en misdrijven. Het kan niet anders of de politie selecteert 
daarbij. Die selectie kan at random geschieden, bijvoorbeeld door agenten 
op te dragen bij een actie van preventieve fouillering elke vijfde persoon 
te controleren. Ik heb ook wel eens meegemaakt (in Australië) dat een 
controledienst een passagiersstroom controleerde op grond van een ap-
paraat dat willekeurige rangnummers produceerde. Zo’n werkwijze helpt 
misschien bij wijze van preventie omdat iedereen weet dat hij kan worden 
gecontroleerd. Maar het is toch meer bevredigend om personen uit de massa 
te halen die werkelijk in overtreding zijn of die een gevaar opleveren. Met 
de grootste waarschijnlijkheid is die Australische werkwijze in dat opzicht 
onproductief.

Politiemensen zullen menen dat hun inspanning meer oplevert als zij 
op relevante gronden kunnen bepalen dat de kans op een ‘hit’ bij de ene 
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persoon hoger is dan bij de ander. Hier schuilt het gevaar: het opent de 
deur voor willekeur. Dat risico is groter naarmate de discretionaire ruimte 
van de agenten toeneemt. Op het ogenblik is dat aan de orde. Sinds 2005 
eist de uitgebreide identif icatieplicht als aanleiding voor staandehouding 
bijvoorbeeld niet meer dan dat de controle ‘redelijkerwijs noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de politietaak’.

Of agenten daardoor werkelijk meer leden van etnische minderheden 
zijn gaan controleren is daarmee nog steeds niet bewezen. Vroeger werd 
die ruimte opgerekt door een onbenullige aanleiding te verzinnen. De 
Amerikaanse politie ging hen voor door mensen in hun auto aan te houden 
omdat ze de bocht te scherp hadden genomen. Dit heet een pretextual 
stop. Wat de politie werkelijk wilde was de chauffeur staande houden en 
in de auto kijken of daar drugs of wapens aanwezig waren. Als dat zo was, 
kon men via de bevoegdheid van ‘voortgezette toepassing’ een verdachte 
arresteren. In Nederland zijn er overeenkomstig dit voorbeeld ook wel 
onbenullige bestuursrechtelijke aanleidingen bedacht. Wat te zeggen van 
de overtreding dat een voetganger de weg schuin was overgestoken? Vaker 
zal men er een andere verdenking bij hebben bedacht: ‘Sorry, maar er zijn 
in de buurt klachten geweest over misdragingen door vreemdelingen die 
aan Uw profiel voldoen.’ Zo’n opmerking werd gemaakt door een agent die 
zonder het te weten werd opgenomen voor een f ilmpje over discriminatie 
door de politie van John Treffer voor De Doetank (Gelijkheid onder druk, 
af te spelen op YouTube), waarin duidelijk bleek dat zwarte jongens wel en 
blanke jongens in dezelfde situatie niet werden gecontroleerd. Men mag van 
de politie verlangen dat zij haar middelen zo inzet dat haar selectie zich 
richt op het bereiken van optimale veiligheid binnen de kaders van de wet 
en deze moet berusten op een objectief criterium. Het is niet acceptabel 
dat selectie plaatsvindt op niet anders dan subjectieve voorkeur of een 
onderbuikgevoel. Selecteren op ‘ras’ of etnische achtergrond is daarbij op 
voorhand verdacht, maar niet altijd ontoelaatbaar. Wanneer agenten bij 
een geval van opsporing en vervolging iemands signalement aan elkaar 
door willen geven ligt het voor de hand om dat mede in etnische termen 
te beschrijven.

Waarom zou de politie etnisch profileren bij proactief optreden? Het is 
gebruikelijk hiervoor rasvooroordelen verantwoordelijk te stellen die in de 
gehele samenleving aanwezig zijn. Reeds een jaar of twintig bestaat er in Ne-
derland geen taboe meer om generaliserend te spreken en te schrijven over 
de criminaliteit van minderheden. Vreemdelingenhaat en rasvooroordeel 
worden niet langer alleen geuit in de sfeer van extreem-rechtse politieke 
groeperingen maar ook in het politieke midden. Het begrip ‘kutmarokkanen’ 
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is in zwang gekomen nadat de Amsterdamse PvdA-wethouder Oudkerk dit 
woord in 2002 gebruikte; minister-president Rutte (vvd) weigerde zich in 
2012 te distantiëren van het instellen van een ‘Polen-meldpunt’ door de pvv.

Er is ook wel verondersteld dat het probleem schuilt in de vooroordelen 
van de individuen die zich aangetrokken voelen tot een werkkring bij de 
politie. Dat zal voor een enkeling misschien gelden, maar we mogen hopen 
dat zulke sollicitanten niet door de screening voor het politieberoep heen 
komen. Veel belangrijker is het onderzoeksgegeven dat racisme en voor-
oordeel voortkomen uit professionele socialisatie. Çankaya laat zien hoe 
agenten in de politiecultuur worden ingelijfd. Zij leren van hun collega’s en 
in hun praktijk hoe de profielen van verdachte burgers eruitzien. De stan-
daard daarbij is een conceptie van normaliteit zoals dat bijvoorbeeld door 
de socioloog Erving Goffman (1971) is uiteengezet. Normaal is de zichtbare 
menselijk routine die op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip als 
gewoon geldt. Politiewerk bestaat eruit om mensen en activiteiten die niet 
normaal zijn in de gaten te houden. Mensen die tot de ‘doelgroepen’ van de 
politie behoren, zijn dope dealers, verslaafden, Marokkaanse jeugdgroepen, 
‘donkere jongens’ enzovoort. De binding aan tijd en plaats van wat normaal 
is, blijkt ook nog een dubbele bodem te bevatten. Marokkaanse jonge 
mannen die in een ‘Hollandse’ woonwijk worden aangetroffen en vooral 
’s avonds, zijn verdacht. Als ze worden opgemerkt in een buurt waar veel 
Marokkanen wonen, zijn ze evenzeer verdacht, maar nu omdat ze in een 
lastige buurt rondlopen, vertelt een agent aan Çankaya (2012, p. 161).

Burgers controleren op grond van hun etnische achtergrond kan er 
gemakkelijk toe leiden dat de politie op deze manier haar eigen ‘gelijk’ 
bewijst doordat ze via deze controles een eigen fonds van allochtone 
verdachten creëert. ‘Round up the usual suspects’, zeggen de Belgische 
politiesociologe Marleen Easton en haar collega’s kapitein Louis Renault in 
de f ilm Casa Blanca na (Easton 2009, p. 26). Niet alleen echte ‘hits’ die tot 
arrestatie leiden, maar ook zogenaamde mutaties of aandachtvestigingen in 
de politie-informatiesystemen zijn een product van proactief rechercheren. 
Alle collega’s delen in de indruk van een agent die vindt dat een bepaalde 
jongeman zich verdacht gedraagt via zijn mutatie in het systeem. Wie is 
er met wie gesignaleerd? Misschien heeft de collega hier nog iets aan en in 
ieder geval weet de gecontroleerde persoon dat hij zijn anonimiteit kwijt is. 
In België is etnisch profileren eveneens in opspraak, daar is de politie in de 
Antwerpse gemeente Borgerhout (waar veel Marokkanen wonen) speciaal 
voor dit doel jongeren gaan fotograferen (Easton 2009, p. 166). De Franse 
criminoloog Mucchielli (2003) wijst erop dat het totaal aantal opgehelderde 
misdrijven slechts gering is en dat het voor de politie heel gemakkelijk 
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is om (onbewust) door koppeling van ervaringen met slechts een gering 
aantal in het oog springende daders een rechtvaardiging te construeren 
voor een ‘controle au faciès’ of een ‘tri ethnique’ zoals etnisch profileren in 
Frankrijk heet. De Australische politiedeskundige J. Chan (1996) trekt de 
ultieme conclusie dat om die reden objectieve politiecijfers eenvoudigweg 
niet bestaan.

Tot zover de argumenten voor het standpunt en de redenering van 
Amnesty International en Çankaya. Nu ga ik het perspectief draaien. Is er 
ook niet iets te zeggen voor het idee dat etnisch profileren in Nederland 
niet of heel weinig voorkomt? En voor zover het voorkomt, bestaat daarvoor 
dan geen redelijke en objectieve rechtvaardiging?

3. Geen ethnic profiling in Nederland

Het begrip ethnic profiling is in Amerika en Engeland geboren. Zowel in 
de jaren zestig (o.a. in steden zoals Newark, Detroit en Chicago) als daarna 
in Engeland (vanaf de rellen in Brixton in 1981) is er uitvoerig onderzoek 
gedaan door speciale commissies naar de oorzaken van dergelijke civil 
disorders. Zowel de Amerikaanse Kerner Commission in 1968 als de Britse 
rapporten van Lord Scarman in 1981 en het rapport van McPherson in de 
zaak betreffende de moord op Stephen Lawrence in 1999 komen bij hun 
reconstructie van de feiten tot de conclusie dat de rellen altijd beginnen 
met verzet van minderheden tegen frequente, onnodige en onbeschofte 
controles (stop and search) door de politie. De commissies menen dat het 
kwaad niet schuilt in enkele individuele agenten die de norm overschrijden, 
maar dat etnisch prof ileren wijst op het bestaan van een probleem van 
institutioneel racisme in de gehele politieorganisatie. Schuldbewuste hoge 
politiechefs erkennen vervolgens dat er iets mis is met de politiecultuur 
en zij beloven hun organisatie te zullen hervormen. Eenzelfde conclusie 
wordt door de Franse autoriteiten getrokken nadat voor het eerst in de 
jaren tachtig (in de voorstad Vénissieux bij Lyon) en daarna bij een hele 
reeks rellen, met die in Clichy-sous-Bois in 2005 als hoogtepunt, de jongens 
van de zogenaamde banlieues in verzet komen tegen de politie en ertoe 
overgaan om soms wekenlang auto’s in brand te steken. Ook hier vormen 
de persoonscontroles van Noord-Afrikaanse en zwarte immigranten en hun 
kinderen van ten zuiden van de Sahara de aanleiding. De overheid reageert 
nu niet door tegen racisme op te treden, maar door hulp te geven aan de 
zogenaamde ‘zones urbain sensibles’. Tot nu toe blijken die maatregelen 
niet te hebben geholpen. Het probleem komt steeds terug en in New York 
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is de druk op zwarte en Spaanssprekende minderheden kennelijk nu zo 
hoog opgevoerd, dat Bill de Blasio in november 2013 de verkiezingen voor 
het burgemeesterschap kon winnen met de politieke belofte dat hij onmid-
dellijk een einde zal maken aan ethnic profiling.

Controles op grond van uiterlijk worden in al deze landen beschouwd 
als metonymisch voor onrecht dat hun door de politie wordt aangedaan. 
Nu Amnesty International terecht constateert dat er klachten zijn van 
internationale mensenrechtenorganen over ethnic profiling in Nederland 
(zij het dat die enkel gaan over selectie en niet over bejegening) zou men 
licht in de verleiding komen te veronderstellen dat er eenzelfde noodsituatie 
dreigt als in Amerika, Engeland en Frankrijk. Maar is dat zo? Er is ook 
een geheel andere interpretatie mogelijk. De Nederlandse rapporteurs aan 
internationale organen van de Verenigde Naties en de Raad van Europa 
leveren wellicht meer en gedetailleerdere informatie dan andere landen 
en dat wekt de schijn dat het hier ernstiger gesteld is dan elders. Het is een 
oude criminologische wetmatigheid dat de cijfers van de geregistreerde 
criminaliteit hoog zijn door een grote aangiftebereidheid van de bevolking. 
Dat zou hier ook het geval kunnen zijn, maar dan met de ‘rapportagebereid-
heid’ op het niveau van een heel land.

In de dertig jaren die achter ons liggen sinds het ontstaan van het 
minderhedenbeleid (Nota Minderhedenbeleid 1983) heeft de politie haar 
best gedaan om wat nu een ‘diversiteitsbeleid’ heet te ontwikkelen. Het 
uitbreiden van de bevoegdheden is in sommige korpsen reden geweest om 
de banden strakker aan te halen en door tijdens briefings voorafgaande 
aan gevoelige acties nauwkeurig te formuleren wat wel en niet mag. Vóór 
alles moet worden voorkomen dat hier onverkwikkelijke situaties ontstaan 
zoals in de getto’s in andere landen, en dat de politie het vertrouwen van de 
minderheidsbevolking verliest. Daarbij heeft recentelijk vooral de vergelij-
king met de banlieues van Parijs en andere steden in Frankrijk de aandacht 
getrokken. ‘Franse toestanden’ dienen te worden vermeden.

Wat zijn dat voor toestanden? De Franse banlieues bestaan uit naargees-
tige buitenwijken waar de politie tijdens haar normale bedrijfsuitoefening 
niet of nauwelijks komt, en daar is juist sprake van verwaarlozing of under-
policing. Maar de identiteit van de inwoners wordt wel gecontroleerd bij de 
ingang van de metro of op het eindpunt van de buslijn wanneer ze naar de 
stad gaan en het wekt ergernis wanneer dat steeds opnieuw gebeurt. La force 
de l’ordre treedt in de buurt alleen op bij ernstige onregelmatigheden en 
dat gebeurt door er militairement met een grote overmacht de wijk binnen 
te gaan. Omdat de Franse politiediensten daarbij jonge agenten inzetten 
die afkomstig zijn van het platteland (dit voorkomt identif icatie met de 
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bewoners van de stedelijke buitenwijk) loopt de interactie tussen politie 
en minderheden daar juist uit de hand. Adang et al. (2010) contrasteert de 
Nederlandse aanpak daarmee. Het gaat in Nederland veel beter omdat de 
politie betrekkingen met minderheden aanknoopt en de contacten juist 
opzoekt (vergelijk Kop & Euwema 2007). De Nederlandse politie is een van 
de heel weinige organisaties die – uit welbegrepen eigenbelang – werkelijk 
aan positieve actie doet door speciaal leden van minderheden te werven 
en die ook extra opleidingen aan te bieden. Dat blijkt al moeilijk genoeg, 
want het verloop is groot en dat levert op zichzelf een lastig vraagstuk op 
(Çankaya 2011), dat ik hier onbesproken zal laten. Maar het toont in ieder 
geval dat de politie zich bewust is van het bestaan van risico’s op dit terrein.

Sinds 2004 bestaat er een Landelijk Expertise Centrum Diversiteit bij 
de politie en van daaruit worden talrijke initiatieven genomen ook om 
discriminatie bij de politie tegen te gaan. Kleijer-Kool (2013) beschrijft in 
haar proefschrift over multicultureel politiewerk in twee achterstandswij-
ken (in Deventer en Amersfoort) wat daarvan in de praktijk terechtkomt. 
Voor een deel blijft het steken in een papierwinkel van nota’s, rapporten 
en ‘visiedocumenten’ in de laag van het management, maar het dringt wel 
degelijk tot de politiemensen op straat door dat etnische kwesties met takt 
moeten worden tegemoet getreden. Om goed politiewerk te kunnen leveren 
moeten de minderheden doelbewust worden opgezocht. Het behoort tot 
de ‘multiculturele competenties’ van de Nederlandse politieagenten om 
‘verbinding te leggen’, ‘in contact te blijven’ en ‘netwerken met minderheden’ 
te onderhouden. De agenten zien in de praktijk een belangrijk deel van hun 
werk bestaan uit het oplossen van problemen naar eigen inzicht en daarbij 
vormt ‘kennen en gekend worden’ ook bij minderheden een voorwaarde. 
Het resultaat van alle toenadering is dat met name de wijkagent in de 
achterstandswijk ‘de enige is die nog wordt vertrouwd’ (Kleijer-Kool 2013, 
p. 236). Op dit niveau speelt het probleem van ethnic profiling veel minder 
dan in de grote stad. Toch dreigt ook hier overpolicing: de jongeren van wie 
de identiteit wordt gecontroleerd en die hun identiteitsbewijs moeten laten 
zien, worden op zijn minst geïrriteerd wanneer dat vaker gebeurt (Svensson 
et al. 2012, p. 47). Het gevaar van ethnic profiling ligt ook hier op de loer.

4. Wat is disproportioneel?

Of er feitelijk sprake is van disproportioneel vaak staandehouden van min-
derheden hangt af van de maat die men bij wijze van referentie daarvoor 
kiest: disproportioneel ten opzichte waarvan? De eenvoudigste benchmark 
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bestaat uit het aandeel in de bevolking. Dus wanneer in een bepaalde stad 
10  procent van de bevolking van Surinaamse en Antilliaanse afkomst 
is, zou het percentage van hen onder alle gecontroleerde burgers bij het 
ontbreken van ethnic profiling ook niet hoger dan tien moeten zijn. Wanneer 
het percentage wel hoger is zou dit een aanwijzing zijn voor discriminatie. 
Die maatstaf wordt echter nergens meer gebruikt nadat Amerikaanse en 
Engelse onderzoekers (zie vooral Waddington et al. 2004) hebben gewezen 
op het eenvoudige feit dat politiemensen tijdens hun controlerondes geen 
representatieve doorsnede van de bevolking in hun vizier krijgen.

De eerste keuze die bij de surveillance wordt gemaakt is naar welke 
wijk, stadsdeel of verkeersweg de politie zich begeeft. Dat zullen vaker 
geen woonbuurten zijn met een middenklassenbevolking en geen rustige 
binnenwegen, maar wel buurten met problemen van sociale achterstand, 
‘hot spots’ in het centrum van de stad en grote autowegen. Daar treft men 
naar verhouding veel jongeren aan en etnische minderheden. De ‘zichtbare 
bevolking’ zoals deze door Waddington wordt genoemd, varieert ook met 
het tijdstip van de dag: ’s avonds zijn meer jonge mannen op straat dan 
overdag. Wanneer we in staat zijn om het aandeel van minderheden in de 
‘zichtbare bevolking’ op een bepaald tijdstip te meten, hebben we een eerlij-
kere maatstaf om te onderzoeken of er misschien van profiling en discrimi-
natie sprake is. Jobard, Lévy & Névanen (2012) hebben dat op voorbeeldige 
wijze gedaan door op drukke verkeerspunten bij metrostations in Parijs 
een heel team verdekt opgestelde onderzoekers te laten tellen hoe groot 
(naar hun uiterlijk door de onderzoekers gepercipieerd) het aandeel van 
bepaalde minderheden was in de stroom van het publiek en tegelijkertijd 
te scoren welke etnische groepen door de politie werden staande gehouden 
voor een controle van hun identiteit. Het aandeel van minderheden onder 
de gecontroleerden bleek disproportioneel hoog in vergelijking met de 
plaatselijk zichtbare bevolking op dat tijdstip en zij concluderen dat hier 
duidelijk door de politie werd gediscrimineerd.

De politie moet beslissingen nemen over de inzet van haar personeel. 
Wordt de capaciteit ingezet voor de recherche, de noodhulp of voor ‘ge-
biedsgebonden werk’? Op welke vormen van criminaliteit en overlast zal 
men zich richten? Daaruit vloeit voort naar welke wijken en buurten de 
teams zullen gaan. Het verklaren van etnisch profileren op grond van de 
selectie van buurten (in de Verenigde Staten kom ik hiervoor de police 
deployment theory tegen) vormt een eerste stap op weg naar de objectieve 
rechtvaardiging van selectie. Het zou dwaas en ineff iciënt zijn om naar 
wijken en buurten te gaan waar op straat geen actie wordt aangetroffen. 
Hetzelfde geldt in beginsel voor subcategorieën van de bevolking. Het zou 
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dwaas en ineff iciënt zijn om evenveel bejaarde dames te controleren op 
het risico dat ze op de een of andere manier gewelddadig zullen optreden 
als jonge mannen. Leeftijd en geslacht zijn objectieve factoren en over 
de criminele risico’s van de verschillende categorieën bestaan precieze 
gegevens. Het moeilijke punt is of er ook een objectieve rechtvaardiging kan 
worden geconstrueerd om speciaal minderheden of bepaalde minderheden 
te controleren. Volgens Skogan en Frydl (2004, p. 321) wordt de meest ac-
curate maatstaf gevormd door de proportie van wetsovertreders binnen 
de subgroep die men uitkiest om te controleren (de violators benchmark). 
Wanneer we zeker weten dat in een bepaalde etnische groep het aantal 
wetsovertreders of gevaarlijke personen extra hoog is, vormt dit een recht-
vaardiging voor preventieve controles speciaal in deze categorie.3 Dit is de 
redenering die Van Eijk, Holman & Lamboo (2012) volgen voor Nederland. 
De objectieve maatstaf om iemand aan te houden vloeit voort uit ‘feiten en 
omstandigheden’ waartoe ook ‘feiten van algemene bekendheid’ kunnen 
worden gerekend. Het is een feit van algemene bekendheid en volgens de 
auteurs wordt dit door Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)-statistieken 
gestaafd, dat de criminaliteit bij de jonge mannen van sommige etnische 
groepen disproportioneel hoog is. Het feit dat jonge mannen uit bepaalde 
etnische groepen overlast veroorzaken kan daarom een ‘redelijke noodzaak’ 
opleveren om speciaal hen te controleren.

Bij deze redenering wordt de fout gemaakt dat geen rekening wordt 
gehouden met de manier waarop deze criminologische kennis tot stand is 
gekomen. De cijfers van het cbs berusten op registratie door de politie (Her-
kenningsdienstsysteem (hks)) en dat veroorzaakt de zichzelf waarmakende 
voorspelling waarover ik het hierboven reeds had. Wie deze redenering 
wil volgen moet zorgen voor onafhankelijk vergaarde ‘feiten van algemene 
bekendheid’. Dat is precies wat in de Amerikaanse staat New Jersey is ge-
daan. In de jaren negentig kwamen er klachten binnen over discriminatie 
door state troopers op de hoofdverkeersader door de staat New Jersey, die 
steeds maar weer zonder reden zwarte bestuurders aanhielden. Er was een 
beroemde zwarte tandarts die in een goudkleurige bmw rondreed, die op 
de televisie vertelde dat hij wel vijftig keer op deze weg was aangehouden. 
Een agressief team van advocaten stelde de state troopers verantwoordelijk 
voor racial profiling. Zij meenden dat de politie op huidskleur selecteerde 
in plaats van op rijgedrag. Een van hun argumenten luidde dat wanneer 
automobilisten werden aangehouden voor te hard rijden op basis van een 

3 Nog beter zou het zijn om de verdeling te vergelijken met de feitelijke criminaliteit van het 
zichtbare publiek, maar dat kan natuurlijk niet. 
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onpersoonlijke melding van een elektronische verklikker, het percentage 
te bekeuren zwarte bestuurders veel lager was dan wanneer politiemensen 
hen uit het verkeer als snelheidsovertreders hadden opgevist. In 2002 sloeg 
de politie terug door op dezelfde New Jersey Turnpike een radarcontrole 
op snelheid uit te voeren en een mijl verderop na iedere overtreding het 
‘ras’ van de bestuurder te registreren. Nu werd de werkelijke verdeling 
van overtredingen tussen blank en zwart vergeleken met de verdeling van 
alle zwarte en blanke bestuurders. Wat bleek? Er waren tweemaal zoveel 
zwarte bestuurders die de snelheidslimiet overtraden als hun aandeel in het 
totale autoverkeer ‘rechtvaardigde’ en bij grove overtredingen was dat zelfs 
méér dan tweemaal zoveel. ‘Zie je wel’, zeiden de state troopers, ‘we hebben 
gelijk gehad door speciaal zwarte bestuurders te controleren’ (Bovenkerk 
2006, p. 94). We zullen hieronder zien wat de reactie daarop weer was van 
de actiegroep.

Zulke onafhankelijke cijfers bestaan echter wel in self report-studies 
zoals van Junger (1990) in Nederland. Van Eijk et al. (2012) wijzen verder 
terecht op het bestaan van allerlei speciale programma’s voor bijvoorbeeld 
Marokkaanse jongens die overlast veroorzaken, en daarmee is gelegitimeerd 
dat de politie deze als speciale aandachtgroep benadert. In hoeverre deze 
programma’s zelf aanleiding zijn om te discrimineren is een vraag die ik nu 
maar even laat liggen. Maar dit is in ieder geval het gezichtspunt dat Svens-
son et al. (2012) als basis hebben genomen bij hun onderzoek naar controles 
naar overlastgevende en criminele jeugdgroepen en die volgens hen tot een 
gerechtvaardigde disproportionaliteit aanleiding gaven bij het controleren 
van minderheden. Zij spreken dan ook bij wijze van conclusie uit op p. 43/44 
van hun rapport: ‘Jongeren met een niet-Nederlandse identiteit blijken 
daarentegen vrijwel evenveel kans op frequent politiecontact te hebben 
als Nederlandse jongeren.’

5. Redelijke rechtvaardiging?

Houden deze rechtvaardigingen stand op het niveau van individuele beslis-
singen van politieagenten? Al eerder zagen we dat zij worden gesocialiseerd 
in de politiecultuur, en in de literatuur wordt dat algemeen beschouwd als 
de oorzaak van hun ‘onderbuikgevoelens’ en subjectieve beslissingen. Dit 
leidt tot routines waarbij politiemensen gemakkelijk onbewust te werk 
gaan. Desgevraagd willen agenten, zo is mijn ervaring, wel toegeven dat hun 
oordeel ten nadele van minderheden is misvormd doordat ze beroepsmatig 
vooral met delinquenten te maken hebben. Omdat ze in hun persoonlijke 
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omgeving minder ervaring met minderheden hebben opgedaan bestaat er 
geen correctie op hun oordeel, zoals met Nederlanders uit de meerderheids-
bevolking wel het geval is. Ze zeggen ook vaak hoe hun oordeel is gevormd 
door collega’s die sterke verhalen over de vaste cliëntèle van de politie 
vertellen, maar wat is de waarde van anekdotes bij het verklaren van een 
systematisch verschijnsel? Een volgend argument voor het selecteren van 
minderheden bij controles luidt dat ze zich met politiewerk veelvuldig in 
gevaarlijke en ambigue situaties bevinden waarin snel beslissingen moeten 
worden genomen en bovendien dat ze onder druk staan om te presteren. Dit 
is een drogreden, want het verklaart niet waarom die beslissingen steeds 
ten nadele van minderheden uitvallen. Çankaya (2012) schrijft bovendien 
dat het maar zelden voorkomt dat politiemensen in een split second moeten 
beslissen. Bij de preventieve controles die hij van achterin de politiewagens 
heeft meegemaakt was er steeds tijd genoeg en konden de agenten na kalm 
beraad beslissen wie ze uit het publiek aan zouden spreken.

Hun beste argument zou natuurlijk zijn dat selectieve controles aan-
toonbaar resultaat opleveren. Dit argument is in New York vaak gebruikt 
om te verklaren waarom ethnic profiling goed heeft geholpen bij het zero 
tolerance-beleid waardoor de criminaliteit in die stad in de jaren negentig 
van de vorige eeuw spectaculair is gedaald. Bij nader inzien is die verklaring 
toch te eenvoudig en Gelman e.a. tonen met nieuwe experimenten aan dat 
de politie in New York vergeleken met welke benchmark dan ook zwaar 
overdrijft (Gelman et al. 2007). In Nederland bestaat zo’n evaluatie helemaal 
niet (wat weer niet wil zeggen dat het verwachte gunstige effect op de 
criminaliteitsbestrijding niet optreedt).

Daar komt nog bij dat selectieve controles hun doel voorbij kunnen 
schieten omdat er allerlei inschattingsfouten kunnen worden gemaakt. 
Ik heb bij wijze van denkoefening geprobeerd om op basis van de inter-
nationale ervaring foutenbronnen vast te stellen bij het identif iceren van 
aanstaande daders van terroristische aanslagen: verkeerde indicatoren, vage 
zoekcriteria, gedateerde kenmerken van het zogenaamde terroristenprofiel 
enzovoort (Bovenkerk 2011, hoofdstuk 4). Terroristen zijn er in Nederland 
echter maar weinig en de politie heeft er nauwelijks ervaring mee om ze 
op te sporen. Maar met preventieve controles om commune delicten tegen 
te houden bestaat wel degelijk een uitgebreide ervaring.

Dit argument is nauw verbonden met het bezwaar dat de politie fatale 
fouten begaat. Het beroemdste geval is waarschijnlijk dat van de moord 
in 1999 door de politie van New York op de zwarte Amadou Diallo, een 
immigrant uit Guinee. De politie was op zoek naar een serieverkrachter 
die zwart was en ze vergisten zich in zijn reactie op hun aanhoudingsbevel. 
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Gewend als hij was aan controles in Frankrijk waar hij altijd gevraagd was 
zijn identiteitspapieren te laten zien, greep Diallo naar z’n achterzak. De 
agenten gingen er op grond van hun Amerikaanse ervaring vanuit dat hij 
naar een vuurwapen tastte en schoten hem dood. Dichter bij huis is ook de 
mp3-moord in 2006 in Brussel een bekend voorbeeld. Twee donkere mannen 
renden weg van de Grote Markt met een gestolen mp3-speler. De politie 
zette de jacht in op Marokkanen in de buurt (de criminaliteitscijfers van 
jonge Marokkanen zijn in België ook hoog) en dat bleek verkeerd. Veel later 
werden twee andere jonge mannen (Roma) in Polen ervoor gearresteerd. 
Dit type fouten wordt in Nederland zonder twijfel ook gemaakt, maar de 
omvang van dit probleem is vooralsnog onbekend.

Het belangrijkste bezwaar in de praktijk is het onontkoombare gevolg 
van ethnic profiling dat er zo veel leden van minderheden ten onrechte 
worden gecontroleerd ( false negatives). Dit levert verzet op. Hoe dat 
mogelijk is, adstrueer ik met een rekenvoorbeeld, waarbij ook de expe-
rimenten van de New Jersey Turnpike over de violators benchmark weer 
in beeld komen. Stel: er rijden op de weg 50 procent zwarte en 50 procent 
blanke bestuurders. We nemen aan dat zwarten in werkelijkheid twee-
maal zo vaak in overtreding zijn (verkeersovertreding, drugs, wapens) 
dan blanken. Laten we zeggen dat één op de tien blanke bestuurders in 
overtreding is (10 procent) en dus twee op de tien zwarte (20 procent). 
De politie redeneert nu dat ze haar controlecapaciteit eff iciënter in gaat 
zetten: men zal bijvoorbeeld viermaal zoveel zwarte automobilisten 
aanhouden dan blanke. Bij de eerstvolgende 100 controles worden op 
grond van deze verdeling 80 zwarte automobilisten aangehouden en 
20 blanke. Volgens dit rekenvoorbeeld worden onder de zwarte auto-
mobilisten 20 procent van 80, ofwel 16 personen terecht aangehouden. 
Onder de blanke automobilisten is dat 10 procent van 20, ofwel 2. ‘Zie 
je wel dat we gelijk hebben’, zeggen de State Troopers. Het nadeel van 
deze methode is echter dat dus 80 minus 16 zwarte automobilisten ten 
onrechte zijn aangehouden, ofwel 64 mensen. Onder de blanken zijn dit 
er slechts 18 (20 minus 2). Dit geldt in de Verenigde Staten als een volstrekt 
onaanvaardbare dispariteit. Het is dit effect dat misschien in Nederland 
veroorzaakt dat zwarte bestuurders zich bij voortduring aangehouden 
weten. Dit vormt misschien wel het belangrijkste argument tegen selectie 
op basis van ‘ras’ of etnische achtergrond. De conclusie moet dan ook 
zijn zoals David Harris (2002, p. 240) het in zijn aanklacht tegen ethnic 
profiling in New Jersey formuleert: ‘Zelfs wanneer zwarten vaker de 
maximumsnelheidsgrens overschrijden dan blanken, dan nog betekent 
dit niet dat profiling acceptabel of effectief is.’
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Professionele intuïtie

Tot nu toe heb ik de redenering gevolgd dat de politiecultuur aanleiding 
geeft tot controleren op basis van niet meer dan gut feeling. Maar (ervaren) 
agenten weten onvergelijkelijk veel meer over de wereld van criminaliteit 
en gevaarsrisico’s dan het algemene publiek. Ze hebben ermee te maken 
gehad tijdens hun opleiding, ze beschikken over feitelijke ervaring op straat 
en ze praten onderling over hun dagelijks werk. Bij controles op straat is de 
perceptie-maatstaf – wat is hier en op dit moment normaal? – logisch en wel-
licht effectief. Agenten letten voortdurend op ongebruikelijke combinaties 
van mensen, voertuigen en gedrag. Soms is niet anders dan het vage gevoel 
‘dit vormt geen harmonisch geheel’ en dat is voldoende om een controle uit te 
voeren. Zij zien beter dan gemiddeld of burgers zich schichtig of provocerend 
gedragen. Easton et al. (2009, p. 193) schetsen een levendig beeld van wat de 
politie in de wijken van Antwerpen en Brussel waar veel Marokkanen wonen 
zoal meemaken. Ze nemen uitdagende lichaamstaal waar (o.a. ‘dralend 
stilstaan’), achterbaks optreden en arrogante uitlatingen. Ze hebben onder-
vonden dat jongens altijd ontkennen ook al is de bewijslast verpletterend. 
Politiewerk in multiculturele wijken kenschetsen deze onderzoekers als 
‘een precaire evenwichtsoefening’ tussen hard optreden en soepel reageren.

In plaats van het af te doen als onderbuikgevoelens zouden politiemensen 
met recht kunnen claimen dat ze gebruikmaken van hun professionele 
intuïtie. Dat daarin ‘ras’ en etnische afkomst een belangrijke rol spelen, 
mag geen verwondering wekken. Over dat onderwerp wordt erg veel we-
tenschappelijk onderzoek gedaan en gepubliceerd. Criminologen geven les 
op de Politieacademie en worden ingezet om speciale cursussen etnisch 
vakmanschap te verzorgen. Dit maakt onderdeel uit van het Nederlandse 
minderhedenbeleid. Weliswaar wordt het etnische specif ieke beleid met 
de Integratienota van 2011 van het Ministerie van veiligheid en justitie 
vervangen door een ‘generieke aanpak’, maar de kennis over minderheden 
wordt nog steeds in het opleidingsmateriaal verwerkt.

Het optreden van de politie ten opzichte van minderheden behoort 
gedifferentieerd te zijn: ze zijn zich bewust van de criminaliteits- en ge-
vaarsrisico’s per etnische groep en ze leren hoe de verschillende groepen 
het beste aangesproken kunnen worden. Easton et al. (2009) constateren dat 
politiemensen in België bepaald anders optreden tegen Turkse immigranten 
dan tegen Marokkanen en dat dit voortvloeit uit het ervaringsfeit dat die 
veel minder ‘lastig’ zijn. Dit berust op ervaring die door criminologisch 
onderzoek wordt bevestigd. Soms zijn er speciale opdrachten en acties met 
een etnische component en daarvoor wordt vooraf informatie gegeven.
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Als onderdeel van een executieve eenheid zijn politiemensen bovendien 
onderworpen aan wederzijdse sociale en formele controle. De tegenstanders 
van etnisch profileren doen het graag voorkomen alsof politie-eenheden 
lijden aan geborneerde group think. Maar er is minstens evenveel reden 
om het tegenovergestelde te verwachten. De politiemensen die er kennelijk 
aardigheid in hebben om voortdurend gekleurde burgers te controleren 
wekken weerstand in de groep en komen in aanmerking voor collegiale cor-
rectie. Zo’n mechanisme werkt alleen als de betrokkenen zich niet bewust 
waren van de gevolgen van hun optreden. Of zulk bewustzijn aanwezig is, 
weet ik niet zeker.

Ik wil hier graag een persoonlijke ervaring aan toevoegen. In de afgelopen 
dertig jaar heb ik regelmatig aan politiemensen cursussen gegeven over de 
problemen van de multiculturele samenleving. Meestal zijn de cursisten uit 
het hele land afkomstig en kennen ze elkaar niet. Zij reageren betrekkelijk 
terughoudend op mijn behandeling van het thema discriminatie door de po-
litie. Maar ik heb ook wel eens voor een groep agenten gestaan uit één plaats 
die dagelijks met elkaar samenwerken. Wanneer ik dan aan de orde stel dat 
één of enkele politiemensen die speciaal minderheden staande houden de 
sfeer tussen de politie en de minderheden grondig kunnen verpesten, komt 
er meestal wel een duidelijke reactie. Men kijkt bepaalde agent(en) aan en ik 
zie iemand in het leslokaal ongemakkelijk bewegen. Op dat moment werkt 
de correctie. Deze observatie berust niet op methodologisch gecontroleerd 
onderzoek, maar op, laten we zeggen, mijn professionele intuïtie.

Wat is de professionele intuïtie van de politie werkelijk waard? Men 
zou het kunnen meten door de strafrechtelijk relevante opbrengst van 
ervaren politiemensen te vergelijken met die van beginnelingen en door 
speciaal aandacht te geven aan hun voorspellende vermogen als het om 
de doelgroep van minderheden gaat. Voor zover ik weet is zulk onderzoek 
nog niet gedaan. Evenwel: zelfs als het iets oplevert, zal het aantal false 
negatives in absolute zin groot zijn. Dat geldt des te meer als het gaat om 
gedrag met een lage prevalentie in het publiek, zoals het bezit van een 
vuurwapen. Niet doen dus.

6. Conclusie

Naar aanleiding van de onderzoekingen van Çankaya en Svensson et al. 
is het mogelijk gebleken allerlei voor- en nadelen van etnisch prof ileren 
bij proactief politiewerk te leren kennen. Sommige wegen zwaarder dan 
andere en er zijn opbrengsten en bezwaren die we niet kunnen wegen 
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omdat we hun effecten eenvoudig niet kennen. Het rapport van Amnesty 
International pleit ondubbelzinnig tegen deze manier van politiewerk en 
laat alle overwegingen in dezelfde richting wijzen. Mijn behandeling van 
de argumenten laat ook een andere interpretatie toe.

Uit de vergelijking van de twee onderzoeken kan worden opgemaakt dat 
het type van politiewerk en het soort agenten dat wordt ingezet van groot 
belang zijn. Wanneer de noodhulp leden van minderheidsgroepen uit het 
publiek selecteert voor controle, heeft dat een geheel andere bedoeling 
en uitwerking dan wanneer politiemensen worden ingezet om bepaalde 
concrete problemen met criminaliteit en overlast in multiculturele buurten 
aan te pakken. Dat laatste vormt een uitwerking van het Nederlandse 
minderhedenbeleid en daarbij is het nodig om juist een relatie met buurt-
bewoners op te bouwen. Zomaar op grond van ‘ras’ en etnische afkomst 
controleren met het voorspelbare effect dat disproportioneel vaak leden 
van minderheden worden gecontroleerd waarmee niets aan de hand is, 
gaat regelrecht in tegen de doelstelling van multicultureel politiewerk. Het 
is zeer wel denkbaar dat voor zover ethnic profiling bestaat, zulks voor een 
deel berust op niet anders dan routine. De politie doet er daarom goed aan 
om actief aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Referenties

Adang, O., H. Quint & R. van der Wal (2010), Zijn wij anders? Waarom Nederland geen grootschalige 
etnische rellen heeft, Apeldoorn: Politieacademie.

Amnesty International (2013), Proactief politieoptreden vormt een risico voor mensenrechten, 
Rapport, Amsterdam: Amnesty International.

Bovenkerk, F. (2006), ‘Drie lessen over het criminaliseren van minderheden’, in: R. Gowricharn 
(red.), Falende instituties, Utrecht: Forum, p. 89-112.

Bovenkerk, F. (2011), Een gevoel van dreiging. Criminologische opstellen, Amsterdam/Antwerpen: 
Augustus.

Bovenkerk, F. & M. Luning (1979), ‘Veldexperiment kon discriminatie Surinaamse “bak”-berijder 
niet aantonen’, Algemeen Politieblad, 128(7), p. 158-161.

Çankaya, S. (2011), Buiten veiliger dan binnen: in- en uitsluiting van etnische minderheden binnen 
de politieorganisatie, Delft, Academische Uitgeverij Eburon.

Çankaya, S. (2012), De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie, Den Haag: Boom 
Lemma.

Chan, J. (1996), ‘Changing police culture’, British Journal of criminology, delinquency and deviant 
social behaviour, 36(1), p. 1-109.

Deutscher, I. (1973), What we say/what we do. Sentiments and acts, Gleview & Brighton Ill.: Scott, 
Foresman and Company.

Easton, M. et al. (2009), Multiple community policing: hoezo?, Gent: Academia Press.



222 fRANK BoVENKERK

Eijk, Y. van, R. Holman & L. Lamboo (2012), ‘Registratie bij staandehouding en preventief fouil-
leren in Nederland’, Proces, 91(6), p. 430-441.

Gelman, A., J. Fagan & Alex Kiss (2007), ‘An analysis of the New York City Police Department’s 
“Stop-and-Frisk” policy in the context of claims of racial bias’, Journal of the American 
Statistical Association, 102(479), p. 813-823.

Goffman, E., (1971), Relations in public. Microstudies of the public order, Harmondsworth: Penguin 
Books.

Harris, David A. (2002), Profiles in injustice, New York: The New Press.
Jobard, F., R. Lévy, J. Lamberth & S. Névanen (2012), ‘Measuring appearance-based discrimina-

tion: an analysis of identity checks in Paris’, Population-E, 67(3), p. 349-376.
Junger, M. (1990), Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delin-

quency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys, Deventer-Boston: Kluwer.
Kleijer-Kool, L. (2013), Multicultureel politiewerk, Den Haag: Boom.
Kop, N. & M. Euwema (2007), Conflict op straat: strijden of mijden?, Den Haag: Politie en Weten-

schap, Reed Business.
Mucchielli, L. (2003), ‘Délinquance et immigration en France: un régard sociologique’, Crimi-

nologie, 36(2), 27-55.
Skogan, W. & T.L. Meares (2004), ‘Lawful policing’, Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, 593, p. 66-83.
Svensson, J., H. Sollie & S. Saharso (2012), Proactief handhaven en gelijk behandelen, Apeldoorn: 

Rapport Politie en Wetenschap.
Waddington, P.A.J., K. Stenson & D. Don (2004), ‘In proportion. Race, and police stop and search’, 

British Journal of Criminology, 44(6), p. 889-914.
Woude, M. van der & J. van der Leun (2013), De Nederlandse veiligheidscultuur als katalysator 

voor etnisch prof ileren?’, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 3(2), p. 123-136.



12 Etnische registratie
Het ene sociale veld is het andere niet

Mr. Marija Davidović en prof. mr. Ashley Terlouw1

Pinar is geboren in Nederland maar haar ouders zijn Turks. Zij heeft tot haar 
vierde jaar thuis alleen Turks gesproken. De directeur van de basisschool waar 
zij wordt ingeschreven, noteert de etniciteit van de ouders. Misschien heeft ze 
extra begeleiding nodig bij het taalonderwijs. Daarbij meent de directeur dat 
spreiding van Turkse leerlingen over de scholen in de buurt de (integratie van 
de) leerlingen ten goede komt.

Francesca is zwanger. De verloskundige noteert op het intakeformulier dat 
ze in Angola is geboren. Handig om te weten dat een laag geboortegewicht in 
de lijn der verwachtingen ligt, meent zij.

Jozef is geboren in Leeuwarden en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij 
wordt aangehouden omdat hij door een rood licht heeft gereden. De agent 
noteert in het proces verbaal dat Jozef een donkere huidskleur heeft en 
waarschijnlijk Antilliaans is. De agent vindt dat volledige optekening van het 
signalement van de mensen die hij aanhoudt bij zijn taak als alert agent hoort.

Deze voorbeelden van etnische registratie laten zien dat het noteren van etni-
sche gegevens om allerlei redenen en op verschillende manieren kan gebeuren. 
‘Etnische registratie’ klinkt beladen door associaties met de Holocaust, maar 
het gebeurt vaak niet met kwade bedoelingen en betreft meestal niet meer 
dan het registreren van persoonskenmerken waaruit iemands etniciteit is af 
te leiden. In deze bijdrage gebruiken we etnische registratie in deze betekenis 
terwijl we tegelijkertijd onderkennen dat het onderwerp spannend, beladen 
en omstreden is en vragen oproept over de legitimiteit en proportionaliteit.

1. Introductie

Om een mening te kunnen vormen over etnische registratie is het van belang 
om na te gaan welke functies het registreren van etnische gegevens vervult 
in verschillende maatschappelijke sectoren. Het is te verwachten dat die 

1 Mr. Marija Davidović is promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen, prof. mr. Ashley 
Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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functies verschillen en dat daardoor ook de wijze waarop etniciteit wordt 
gedefinieerd én hoe de registratie plaatsvindt, per sector zal verschillen. 
Om dat toe te lichten, gaan we in paragraaf 3 kort in op drie semi-publieke 
sectoren, te weten de gezondheidszorg, het onderwijs en de politie.

Verschillende normen en factoren beïnvloeden de vraag of en hoe etnische 
registratie binnen deze sectoren plaatsvindt. Deze bespreken we globaal in 
paragraaf 2. Er is sprake van wet- en regelgeving omtrent etnische registratie 
en daarnaast van interne normen omtrent werkzaamheden en werkwijzen, 
specif ieke beroepsvereisten, werkdruk en menselijke interactie. Bovendien 
kan het discriminatieverbod aan de orde zijn als er sprake is van etnische 
registratie.

In paragraaf 4 zullen we laten zien dat de juridische normen, doordat 
zij concurreren met andere normen en factoren, niet altijd het beoogde 
effect hebben.

Naar het begrip ‘etniciteit’ is bijzonder veel (zeer uiteenlopend) onder-
zoek gedaan. Het geven van een korte samenvatting daarvan zou geen recht 
doen aan de complexiteit van het concept. Om het begrip ‘etniciteit’ in deze 
bijdrage toch – zonder verwarring te scheppen – te kunnen gebruiken, geven 
we een korte opsomming van kenmerken waaruit etniciteit kan worden 
afgeleid en die eventueel kunnen worden geregistreerd. Bij etnische ken-
merken kan bijvoorbeeld worden gedacht aan iemands geboorteplaats (of 
die van haar of zijn ouders), huidskleur en andere lichamelijke kenmerken, 
afstamming, afkomst, nationaliteit, taal, religie en cultuur. Op basis van 
dergelijke kenmerken kunnen personen tot een bepaalde etnische groep 
worden gerekend, door anderen (zoals de overheid) maar ook door henzelf 
(zelf identif icatie). De kenmerken kunnen zo worden geregistreerd dat ze 
wel of niet zijn te herleiden tot het betrokken individu.

2. Relevante wetgeving

Persoonsgegevens zijn veelomvattend. Uit persoonsgegevens kan informatie 
worden afgeleid of toegedicht over bijvoorbeeld hoe (on)gezond we zijn, 
waar we wonen, welk politiek gedachtegoed ons wel of niet aanstaat, onze 
seksuele voorkeur (en of we getrouwd zijn), maar ook over meer prozaïsche 
zaken. Soms kan bijvoorbeeld uit persoonsgegevens worden afgeleid of we 
in de supermarkt bonusaanbiedingen kopen, vlees eten (of juist niet) of 
welk boek of welke dvd we laatst online kochten of zelfs alleen maar hebben 
bekeken. Met de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) wordt beoogd 
het gebruik van persoonsgegevens te reguleren en mensen te beschermen 
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tegen inbreuken op hun privacy.2 Met het recht op privacy wordt bedoeld 
het recht om zonder bemoeienis van een ander eigen keuzes te maken en een 
leven te leiden zoals je zelf meent dat goed is. Bepaald gebruik (en misbruik) 
van persoonsgegevens kan een ernstige inbreuk op onze privacy betekenen.

Verschillende soorten persoonsgegevens en hun wettelijke regimes

In de wbp wordt een ruime def initie van persoongegevens gehanteerd. 
Alle gegevens die informatie geven over een persoon vallen binnen het 
bereik van de wet. Wel wordt daarbij in de wbp onderscheid gemaakt 
tussen directe, indirecte en bijzondere (of gevoelige) persoonsgegevens. 
Bij de eerste soort gaat het om feitelijke informatie over de persoon. Dan 
kan het gaan om gegevens zoals een geboortedatum en adres, maar ook 
over waardering over de persoon – bijvoorbeeld iemands taalbeheersing 
of iq. Indirecte persoonsgegevens betreffen informatie over de sociaal-
economische status van een persoon. Denk aan de omzet van een zzp-er 
of ons inkomen, maar ook ons gedrag in de supermarkt of het openbaar 
vervoer. Indirecte persoonsgegevens kunnen ook andere informatie betref-
fen waarmee iemand kan worden geïdentif iceerd, al dan niet door gegevens 
met elkaar te combineren, zoals lengte, gewicht, geslacht en leeftijd.

De derde soort persoonsgegevens in de wbp betreft de bijzondere 
persoonsgegevens. Het gaat dan onder andere om gegevens over iemands 
ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, 
strafrechtelijke verleden, seksuele leven en lidmaatschap van een vakver-
eniging.3 Het uitgangspunt van de wbp is dat het verwerken van persoons-
gegevens verboden is.4 De uitzonderingen (en de vereisten daarbij) staan 
in de artikelen 17 tot en met 23 wbp.5 Voor het verwerken van etnische 
persoonsgegevens (in de wet wordt de term ‘ras’ gebruikt) worden strengere 
eisen gesteld. Etnische persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt 
indien dit onvermijdelijk is ter identif icatie van een persoon (bijvoorbeeld 
bij het gemeenteloket) en het opheffen of verminderen van feitelijke nadelen 

2 Zie ook Council of Europe’s Convention ets 108 for the protection of individuals with regard 
to the automated processing of personal data en bij de eu de eu Directive 95.46/EC on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement 
of such data.
3 Artt. 8, 11 en 16 wbp bevatten een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
4 Art. 16 wbp.
5 Leidraad afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens, Bijlage bij 
Kamerstuk 32761, nr. 1, p. 48, <https://zoek.off icielebekendmakingen.nl/blg-115090.html>.
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die verband houden met de grond ras.6 Dat betekent dat het verwerken van 
etnische persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn – dat het bijvoorbeeld 
handig is deze gegevens te registreren, volstaat volgens de wet dus niet. Het 
verbod op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens kan worden 
opgeheven voor specif ieke organisaties, waarvan wij er drie kort bespreken 
in de onderstaande paragraaf.

Persoonsgegevens in verschillende sectoren

Voor sommige (semi-)overheidssectoren gelden aanvullende of bijzondere 
regels. Zo is de manier waarop de politie persoonsgegevens mag verwer-
ken, gereguleerd in de Wet op de politiegegevens (wpg). Artikel 5 wpg 
hanteert dezelfde terminologie als de wbp. Het bepaalt met betrekking 
tot (onder andere) ras dat de verwerking ervan slechts op twee manieren 
mag plaatsvinden. Ten eerste in aanvulling op de verwerking van andere 
politiegegevens. Ten tweede voor zover dit voor het doel van de verwerking 
onvermijdelijk is. Hieruit blijkt dat het noodzakelijkheidsvereiste onverkort 
geldt. Voor nationaliteit en geboorteplaats geldt dit vereiste niet, evenals in 
de wbp, zo lang deze gegevens worden gebruikt om iemand te identif iceren 
en nationaliteit en geboorteplaats niet de enige zijn die ter identif icatie 
gebruikt worden.

De vraag welke kenmerken (‘mate van detaillering’) noodzakelijk zijn 
om iemands ras te duiden blijft lastig te beantwoorden, temeer daar 
ernstig wordt betwijfeld of er wel over mensenrassen kan worden gespro-
ken nu vaststaat dat de verschillen tussen individuen binnen bepaalde 
(veronderstelde) rassen groter zijn dan die tussen de (veronderstelde) 
rassen.7

Voor de gezondheidssector geeft de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (wgbo)(in 7:7 bw), naast de wbp, nadere regulering voor 
de gezondheidssector. Wat betreft het verwerken van persoonsgegevens 
komen in de wgbo onder andere de dossierplicht van de arts, het inzage-, 
vernietigings- en aanvullingsrecht van de patiënt en anderen, de geheim-
houdingsplicht en het recht op privacy aan de orde. Het recht op privacy 

6 Art. 18b, eerste lid, wbp.
7 Mensen zijn – ook als ze ogenschijnlijk volledig van elkaar verschillen – genetisch voor 
99,9% identiek aan elkaar en toch gaat 99% van de aandacht naar het 0,1% verschil. Zie bijvoor-
beeld ‘Race in a Genetic World’, Harvard Magazine 2008, http://harvardmagazine.com/2008/05/
race-in-a-genetic-world-html; President Clinton, persverklaring 26  juni 2000, http://www.
genome.gov/10001356. Zie verder ook de bijdrage van Amade M’charek en van Hans Galjaard in 
deze bundel.
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als zodanig wordt niet genoemd in de wet, maar is geformuleerd als het 
verbod voor de hulpverlener om aan anderen dan de patiënt informatie over 
de patiënt te verstrekken. Het verstrekken van informatie over de patiënt 
mag in beginsel alleen met diens toestemming. Voor andere behandelaars 
die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, geldt dit verbod niet. 
Het verbod om informatie te delen met andere behandelaars geldt echter 
onverkort voor de psychiater.

De wgbo geeft geen nadere aanwijzingen over het al dan niet mogen 
opnemen van bijzondere persoonsgegevens in het patiëntdossier. Wel wordt 
bepaald dat informatie over de (behandeling van de) patiënt opgenomen 
dient te worden ‘voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem 
noodzakelijk is’.8

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (knmg) heeft ter ondersteuning van de hulpverleners en-
kele richtlijnen opgesteld waarin de wetgeving wordt toegelicht. Zij zijn 
toegespitst op situaties die zich in een artsenpraktijk kunnen voordoen. 
In de richtlijn over het omgaan met gevoelige gegevens wordt opgemerkt 
dat een algemene toestemming voor de gegevensverstrekking aan derden 
onvoldoende is voor ‘het verstrekken van specif ieke, privacygevoelige 
gegevens’.9 Wat onder specif ieke privacygevoelige gegevens wordt verstaan, 
is niet nader gespecif iceerd. Wel worden enkele voorbeelden genoemd 
die niet alle overeenkomen met wat volgens de wbp bijzondere persoons-
gegevens zijn. In de richtlijn worden seksuele geaardheid, mishandeling, 
een incestverleden of psychiatrische behandelingen als voorbeelden 
genoemd.10

In een andere richtlijn over privacywetgeving en omgaan met patiën-
tengegevens worden gegevens over iemands ras wel expliciet genoemd. 
Met betrekking tot de bovengenoemde dossierplicht van een arts wordt 
opgemerkt dat hij ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens, zoals bedoeld in de 
wbp, moet opnemen, mits deze ‘relevant zijn voor een goede hulpverlening’. 
Voorbeelden van dergelijke gegevens die in deze richtlijn worden genoemd 
zijn ras, levensovertuiging en het seksuele leven.11 Verderop in deze richtlijn, 
waar het recht van de patiënt op verwijdering van gegevens uit het dossier 
wordt besproken, wordt ras echter als voorbeeld gegeven van informatie 

8 Artikel 454 (1).
9 knmg (2010), Richtlijnen inzake het omgaan met gevoelige gegevens, Utrecht: knmg, richtlijn 
3.1, p. 20. Overigens zijn een lidmaatschap en het volgen van de richtlijnen facultatief.
10 knmg (2010), Richtlijnen inzake het omgaan met gevoelige gegevens, Utrecht: knmg, richtlijn 
3.3, p. 21.
11 knmg (2002), Privacywetgeving en omgaan met patiëntengegevens, richtlijn A 5.1, p. 7.
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‘die niet relevant is voor de behandeling... [b]ijvoorbeeld gegevens over 
geloofsovertuiging of ras’.12 De vraag met betrekking tot etnische registratie 
in de gezondheidszorg lijkt zich dan ook toe te spitsen op wanneer ras (of 
religie) relevant is voor de behandeling of goede hulpverlening. Hierover 
zijn de meningen verdeeld.13

Voor scholen gelden onder andere de Wet op het primair onderwijs en de 
Wet op het voortgezet onderwijs. Deze wet- en regelgeving voor de onderw-
ijssector is toegespitst op situaties die zich op scholen voordoen, zoals het 
inroepen van hulp van zorginstellingen of een leerling die overstapt naar 
een andere school. Het is in beginsel verboden om bijzondere persoons-
gegevens uit te wisselen. Er mogen alleen gegevens worden uitgewisseld 
die strikt noodzakelijk zijn voor het leren en begeleiden van overstap-
pende leerlingen. De vraag of de uitzonderingen op het verbod om deze 
persoonsgegevens te verwerken gelden, moet ook in die volgorde worden 
beantwoord (eerst de strikte noodzaak voor het leren en begeleiden, dan de 
eventueel geldende uitzonderingen). In september 2013 verscheen het advies 
‘Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen’ van de Onderwijsraad.14 
Vanaf 2006 is de factor etniciteit niet meer meegenomen in de verdeling 
van achterstandsgelden. Volgens de Onderwijsraad heeft dat geleid tot 
onnodige complexiteit bij de verdeling, maar niet bij het tegengaan van 
achterstand. De Onderwijsraad schrijft dat allochtone leerlingen nog steeds 
behoorlijke leerachterstanden hebben (ondanks een inhaalslag) en over 
autochtone kinderen van laagopgeleide ouders dat zij hun achterstand de 
afgelopen decennia nauwelijks hebben ingelopen. De Raad stelt daarom 
voor geld toe te kennen op basis van twee aspecten. Ten eerste het aantal 
laagopgeleide ouders en ten tweede het aantal ouders dat behoort tot een 
etnische minderheid. Nu de Onderwijsraad ook pleit voor gericht onderzoek 
naar de effectiviteit van de verschillende maatregelen, doet de vraag zich 
voor of de resultaten van het tegengaan van leerachterstand beter waren 
voor 2006 – toen de etniciteit van de leerlingen wel een factor was voor 
toekennen van achterstandsgelden.

12 knmg (2002), Privacywetgeving en omgaan met patiëntengegevens, richtlijn A 5.1, p. 11.
13 Zie bijvoorbeeld C. Agyemang, C. Seeleman, J. Suurmond en K. Stronks, ´Racism in health 
and health care in Europe: where does the Netherlands stand? ,́ Eur.J Public Health (2007) 17-3, 
p. 240-241.
14 http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/749/documenten/vooruitgang-boeken-
met-achterstandsmiddelen.pdf
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Taaie materie en relatie met het discriminatieverbod

Voor het omgaan met etnische gegevens door de politie, de gezondheidszorg 
en het onderwijs zijn verschillende grond- en mensenrechten van belang. 
Bij het juridisch duiden van etnische registratie ligt de nadruk vaak op 
databescherming en privacy dan wel op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.15 Maar ook de antidiscriminatiewetgeving kan relevant zijn 
voor de vraag of etnische registratie is geoorloofd. Zo verbieden Artikelen 
137c tot en met 137g van het Wetboek van Strafrecht expliciet het discrimi-
neren op grond van onder andere geslacht, ras en godsdienst. Verder zijn het 
discriminatieverbod en recht op gelijke behandeling van Artikel 1 Grondwet 
uitgewerkt in onder meer de Algemene wet gelijke behandeling (awgb) en is 
Nederland gebonden aan het vn-Verdrag inzake de uitbanning van rassen-
discriminatie (ivur). Het ivur-verdrag legt de verdragspartijen (waaronder 
Nederland) vergaande verplichtingen op. Ze dienen ‘onverwijld en met alle 
daarvoor in aanmerking komende middelen’ een beleid te voeren gericht op 
niet alleen de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, maar 
ook op het bevorderen van een goede verstandhouding tussen alle etnische 
bevolkingsgroepen, met name op gebied van onderwijs, opvoeding, cultuur 
en voorlichting ter bestrijding van vooroordelen.16

Op Europees niveau gelden daarnaast onder meer het discriminatiever-
bod van Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
(evrm) en het bijbehorende Protocol xii.17 Het is volgens jurisprudentie van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ehrm) denkbaar dat er een 
rechtvaardiging is aan te voeren voor onderscheid op grond van afkomst, 
maar de toets die het ehrm aanlegt, is buitengewoon strikt: ‘Where the 
difference in treatment is based on race, colour or ethnic origin, the notion 
of objective and reasonable justif ication must be interpreted as strictly 
as possible.’18 Als lid van de eu dient Nederland zich ook te houden aan 

15 Zie C. Ebbers en E. Schreuder, ‘Een juridische verkenning van het begrip “etniciteit” als 
persoonsgegeven en de rechtmatige toepassing daarvan. Deel II. De rechtmatige toepassing van 
etniciteit als persoonsgegeven’, Privacy & informatie 3 (2013), p. 118-127 en de Leidraad afstemmen 
van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens, waar discriminatie slechts tweemaal 
kort genoemd wordt op p. 21 en 34 in het 96 pagina’s tellende document.
16 Artikel 1 lid 1 en artikel 7 ivur.
17 Maar bijvoorbeeld ook de Framework Convention for the Protection of National Minorities 
(1995 – Kaderverdrag Bescherming Nationele Minderheden) of het Aanvullend Protocol over 
de bestrijding van racisme en xenofobie bij de Cybercrime Convention (verdrag inzake de 
bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken).
18 ehrm 13 december 2005, nr. 55762/00 en 55974/00, Timishev t. Rusland, njcm-Bulletin 2006, 
p. 1149 (m.nt. D. Houtzager), ehrc 2006, 19 (m.nt. K. Henrard), § 196. 
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Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(vweu) dat discriminatie op grond van nationaliteit reguleert,19 en Artikel 
19 vweu dat discriminatie op grond van onder andere geslacht, ras dan wel 
etniciteit en religie verbiedt.20 Deze bepalingen zijn verder uitgewerkt in 
verschillende eu-richtlijnen.21

Een complicerende factor met betrekking tot etnische registratie is natio-
naliteit. Soms heeft dit kenmerk alleen betrekking op staatsburgerschap en 
daarmee verbonden rechten en mag de overheid (tot op zekere hoogte, zie 
bovengenoemd art. 18 vweu) onderscheid maken tussen staatsburgers en 
vreemdelingen. Dat geldt met name als het gaat om toelating, verblijfsrech-
ten en uitzetting. Maar nationaliteit kan ook indicatief zijn voor iemands 
etniciteit. Het is daardoor niet altijd duidelijk of een maatregel op basis van 
iemands staatsburgerschap valt onder het strengere wettelijke regime dat 
geldt voor etniciteit (of ras zoals genoemd in ondere andere art. 19 vweu). 
Een tweede complicerend aspect doet zich voor wanneer iemand op basis 
van haar nationaliteit ten onrechte een bepaalde etniciteit (en daarmee 
bepaalde rechten, plichten of doelgroepbeleid) wordt toegedicht.

Het mag duidelijk zijn dat de vraag welke wetgeving relevant is bij het 
verwerken van persoonsgegevens, niet eenvoudig is te beantwoorden. 
Dat geldt nog sterker voor de vraag of in een specif iek geval een inbreuk 
wordt gemaakt op beschermde rechten of niet voldaan is aan plichten. Het 
voert te ver om de inhoud van deze wetten uit te werken in deze bijdrage. 
Het is wel belangrijk om te weten dat discriminatie zich in twee vormen 
kan voordoen. Er kan sprake zijn van direct onderscheid, dat wil zeggen 
maatregelen of handelingen die expliciet of rechtstreeks zijn gericht op min-
derheidsgroepen. Daarnaast kan er sprake zijn van indirect onderscheid, 
dat wil zeggen maatregelen of handelingen die impliciet of indirect met 
name negatieve gevolgen hebben voor minderheidsgroepen. Het gaat in het 
laatste geval om maatregelen of handelingen waarbij de minderheidsgroep 
of identiteitskenmerken van de minderheidsgroep niet expliciet worden 

19 Ex Artikel 12 tec.
20 Ex Artikel 13 tec.
21 O.a. Richtlijn 2000/43/eg over gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming, Richtlijn 2000/78/eg over gelijke behandeling in arbeid en beroep; Richtlijn 
2004/113/eg over gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en aanbod 
van diensten en goederen en Richtlijn 2006/54/eg over gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep. Zie verder ook de Council Framework Decision 
2008/913/jha of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and 
xenophobia by means of criminal law (Kaderbesluit 2008/913/jbz betreffende de bestrijding van 
bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht).
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genoemd, maar die nadeliger consequenties hebben voor personen die tot 
de minderheidsgroep behoren dan voor anderen.

Volgens het Nederlandse recht is direct onderscheid naar etniciteit altijd 
verboden, terwijl er voor indirect onderscheid een rechtvaardiging kan 
bestaan.22 Die rechtvaardiging moet dan, kort gezegd, voldoen aan eisen 
van legitimiteit, effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit. De vraag 
of een maatregel of handelen legitiem is, kan door juristen zonder kennis 
van de praktijk worden beantwoord. Voor de andere drie vragen is kennis 
van de praktijk waarin de etniciteit wordt geregistreerd of het onderscheid 
wordt gemaakt essentieel. In paragraaf 4 gaan we achtereenvolgens in op de 
wettelijke eisen van effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit, maar 
eerst volgt een schets van de verschillende functies die etnische registratie 
kan hebben in drie (semi-)publieke sectoren.

3. Redenen voor etnische registratie, een kritische blik

Waarom willen we überhaupt de etniciteit van mensen weten? De voor-
beelden die wij bij aanvang van deze bijdragen gaven, geven daarvan al een 
indicatie. De doelen die met etnische registratie worden nagestreefd kunnen 
verschillen per maatschappelijke sector. Waar de politie waarschijnlijk etni-
citeit vooral zal registreren om opsporing en vervolging te vereenvoudigen, 
zal dit binnen het onderwijs waarschijnlijk plaatsvinden om bijvoorbeeld 
vroegtijdig achterstanden te kunnen signaleren, extra begeleiding te kun-
nen organiseren en de daarvoor benodigde f inanciering te verkrijgen. In de 
gezondheidszorg zal etnische registratie vooral plaatsvinden om vroegtijdig 
ziektes of prevalentie van ziektes te kunnen opsporen en om zo effectief 
mogelijk zorg te kunnen verlenen.23

Afgezien van de verwerpelijke redenen voor etnische registratie, 
zoals onderdrukking, uitsluiting en etnische ‘zuivering’ die aanleiding 
zijn geweest voor het verbod ervan, kunnen met etnische registratie 
ook legitieme doelen worden nagestreefd. Alleen als er sprake is van een 
legitiem doel kan etnische registratie eventueel zijn gerechtvaardigd (zie 
paragraaf 4). In grote lijnen bestaan er drie legitieme redenen voor etnische 

22 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verricht de effectiviteitstoets, als onderdeel 
van de rechtvaardigingstoets, ook als sprake is van direct onderscheid.
23 Vgl. M. Essink-Bot en K. Stronks, ‘Verantwoorde zorg vereist registratie van etnische her-
komst, Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2009, 153, p. A337 en M.C. Ploem, ‘Registratie etniciteit onder 
voorwaarden toegestaan’, Ned. Tijdschr. Geneesknd. 2009, 153, p. A600.
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registratie: bevordering van de veiligheid, het tegengaan van discriminatie 
en het wegnemen of verkleinen van achterstanden, en wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid.24

Etnische registratie vindt in de eerste twee gevallen plaats om specif ieke 
maatregelen te kunnen richten op de betreffende etnische groep. Het kan 
dan gaan om maatregelen gericht op het verbeteren van de positie van 
die etnische groep omdat de (meeste) leden daarvan zich in een achter-
standspositie bevinden (bijvoorbeeld door positieve actie).25 Het kan ook 
gaan om preventieve of repressieve maatregelen die erop zijn gericht om te 
voorkomen dat (leden van) etnische groepen zich misdragen.

In de eerste plaats moet daarbij worden bedacht dat het steeds gaat om 
maatregelen gericht op een groep met een gemeenschappelijk kenmerk of 
een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zonder dat is nagegaan of de 
maatregel ook passend is voor alle individuen van die groep. Het kan bij-
voorbeeld gaan om maatregelen gericht op een etnische groep waarbinnen 
zich relatief veel mensen met criminele antecedenten bevinden of mensen 
die overlast bezorgen, terwijl de overheid meent dat die criminaliteit met op 
de groep gerichte maatregelen beter kan worden aangepakt.26 Het spreekt 
voor zich dat die maatregelen overinclusief zijn: zij treffen ook mensen 
binnen de etnische groep die helemaal niet crimineel zijn of overlast ver-
oorzaken en ook geen intenties in die richting hebben. De maatregelen zijn 
ook onderinclusief: er zullen allerlei criminelen en overlastbezorgers zijn 
die niet binnen de etnische groep vallen. Dit geldt uiteraard net zozeer voor 
preventieve als voor repressieve maatregelen en evenzeer voor maatregelen 
van positieve actie. Binnen een etnische groep is veelal sprake van een hoge 
mate van diversiteit. Denk alleen al aan hoe verschillend Nederlanders zijn 
(ook een etnische groep, al realiseren we ons dat niet altijd). Zo zullen de 
meeste Limburgers het niet in dank afnemen als zij verward worden met 

24 A.B. Terlouw, ‘Etnische registratie van risicojongeren en het verbod van rassendiscriminatie’, 
njcm-Bulletin 2009, nr. 6, p.608-622.
25 Julie Ringelheim en Olivier de Schutter pleiten bijvoorbeeld voor etnische registratie om 
discriminatie te kunnen bestrijden en noemen vijf manieren waarop etnische gegevens daarbij 
kunnen worden gebruikt: voor bewustmaking; om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken; 
voor de monitoring van de effecten van antidiscriminatiemaatregelen en om kwantitatieve 
doelen te kunnen stellen; bij het treffen van maatregelen van positieve actie en om de bewijslast 
te verlichten (voor statistisch bewijs zijn etnische data nodig). J. Ringelheim & O. de Schutter, 
Ethnic monitoring. The processing of racial; and ethnic data in anti-discrimination policies: reconci-
ling the promotion of equality with privacy rights, Université catholique de Louvain, Brussel: 
Bruylant 2010, p. 13 e.v.
26 Op gemeentelijk niveau, onder meer in Rotterdam, vindt etnische registratie mede plaats 
met repressieve doelen (het aanpakken van reljeugd en hangjongeren). 
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Brabanders en waren Utrechters en Drenten in de Middeleeuwen elkaars 
aartsvijanden.27 En wat te denken van alle verschillen op individueel niveau 
tussen artsen (man/vrouw; bleek/bruin), leraren (oud/jong; homo/hetero) 
en politieagenten (gehelmd/gehoofddoekt; dik/dun).

In de tweede plaats moet worden bedacht dat het treffen van maatregelen 
die tot doel hebben achterstand te verminderen averechtse effecten kunnen 
hebben. De rechtssocioloog Böcker wijst, in het kader van een bespreking 
van het integratiebeleid, op drie mogelijke onbedoelde effecten. In de 
eerste plaats kan doelverschuiving optreden: het eigenlijke doel wordt 
uit het oog verloren. Een tweede mogelijk gevolg is provocatie; leden van 
de etnische meerderheidsgroep voelen zich in hun positie bedreigd door 
positieve maatregelen voor andere groepen. En tot slot leidt de maatregel 
mogelijk tot stigmatisering: door de maatregelen wordt de doelgroep apart 
gezet, hierdoor wordt de kans op positieverbetering eerder verkleind dan 
vergroot.28 Het is daarbij nodig om steeds alert te blijven of de maatregelen 
wel echt zijn bedoeld om de achterstand weg te nemen en niet een verhulde 
manier vormen om de bevoorrechte positie van de meerderheidsgroep in 
stand te houden ten koste van de etnische groep.

Het is in de derde plaats van belang om positief en repressief beleid 
duidelijk te onderscheiden. Over het bestrijden van huiselijk geweld door 
het registreren van slachtoffers en daders in de Verwijsindex Risicojon-
geren (vir) is al eerder het een en ander te doen geweest29 en meer recent 
oordeelde de rechtbank over de Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende 
Aanpak (dosa).30 Dit betreft een instrument waarmee de inzet van hulpver-
lening aan jongeren met multi-problematiek wordt gecoördineerd, wanneer 
reguliere hulpverlening niet werkt. Nadat een jongere is aangemeld, beslist 
de zogenoemde dosa-regisseur in overleg met de betrokken hulpverlenings-
instanties (waaronder de politie) over de hulp die wordt geboden.31 Daarbij 
wordt dan ook rekening gehouden met de etnische of culturele achtergrond 
van de jongeren aan de hand van de geboorteplaats van de jongere of zijn 
(groot)ouders. Het gaat dan om maatregelen als het inzetten een coach die 
bekend is met de taal en/of cultuur van de jongere. Daarnaast zijn er alleen 
voor jongeren van Antilliaanse, Kaapverdiaanse, Marokkaanse en Turkse 
afkomst ‘etnisch specif ieke trajecten’.

27 Slag bij Ane, 28 juli 1227.
28 Vgl. A. Böcker, ‘Recht en de multiculturalisering van de samenleving’, in: R.J.S. Schwitters, 
Recht en samenleving in verandering, Deventer: Kluwer 2008, p. 250 e.v.
29 Kamerstukken II 2003-2004, 28 345 nr. 17.
30 Rb. Rotterdam 16 mei 2012, ecli:nl:rbrot:202:bw5513.
31 Zie de website van de gemeente Rotterdam, http://www.rotterdam.nl/dosa.
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De rechtbank oordeelde kritisch over de noodzaak van de geboorteland-
registratie voor het verwezenlijken van het gestelde voorkeursbeleid.32 Van 
belang voor dit oordeel is dat het beleid ook op andere, voor de jongeren 
minder belastende, manieren verwezenlijkt kan worden, zoals bewezen 
in andere gemeenten. De rechter rekent het de deelgemeente ook aan dat 
zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat er geen alternatieven zijn voor de 
geboortelandregistratie. Hoewel de partijen ook als geschilpunt hadden 
of er wel sprake was van voorkeursbeleid in de zin van artikel 18 aanhef 
onder b wbp (dat een uitzondering geeft voor het verbod om etnische 
persoonsgegevens te registeren) doet de rechter daar geen uitspraken over.33

Ook als het doel van etnische registratie wetenschappelijk is, moet 
voorzichtigheid worden betracht. Wetenschappers moeten zich voldoende 
bewust zijn van de kwetsbaarheid van de informatie, ook als zij die zelf met 
zuiver wetenschappelijke doelen verzamelen. Een interessante vraag (waar 
we geen antwoord op hebben) is of zij bijvoorbeeld voldoende waarborgen 
moeten treffen tegen gebruik door anderen voor andere doelen in het kader 
van mogelijke stigmatiserende effecten.34 Zij moeten in ieder geval zorgen 
dat de informatie die zij vergaren niet tot personen is te herleiden in het 
kader van de privacywetgeving.

Als er gegevens zijn verzameld, kunnen er veel redenen worden aan-
gedragen om deze te gebruiken voor een ander doel dan dat waarvoor zij 
oorspronkelijk werden verzameld ( function creep). Zo kan ‘hergebruik’ 
goedkoper en sneller zijn dan het verzamelen van nieuwe gegevens. Het 
vragen van toestemming voor een ander gebruik kan ook bureaucratisch 
‘gedoe’ geven. Het kan gaan om een prestigezaak van beroepsgroepen of 
(individuele) politici waarbij ook de inzet van technologische snufjes zoals 
google glass, drones en flexibel cameratoezicht, draagbare bodyscanners en 
helikopters35 een rol kunnen spelen, maar evengoed met goede bedoelingen.

32 Rb. Rotterdam 16 mei 2012, ecli:nl:rbrot:202:bw5513, r.o. 11.
33 Idem, r.o. 6.
34 Zo kunnen de vrijwaringen voor het vermelden van bijzondere persoonsgegevens in arti-
kel 3 lid 2 wbp door bijvoorbeeld journalsiten en zakelijke berichtgeving in artikel 137 onder e 
Wetboek van Strafrecht dat het openbaar maken van discriminerende uitlatingen verbiedt kan 
op gespannen voet staan met de verplichtingen uit het ivur om vooroordelen te bestrijden en 
begrip tussen etnische bevolkingsgroepen te bevorderen.
35 Zie bijvoorbeeld Anna Vossers, ‘Opstelten: “Gemeenten mogen burgers met drones 
bespioneren”’, Elsevier, 21 augustus 2013, <http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/8/Op-
stelten-Gemeenten-mogen-burgers-met-drones-bespioneren-1339955W>; Novum, ‘Amsterdam 
overweegt bodyscanners op straat’, 27 juni 2012 via <http://www.nu.nl/binnenland/2845674/
amsterdam-overweegt-bodyscanners-straat-.html>; Joost de Vries, ‘Kabinet geeft cijfers: 75 
drones bij Defensie’, de Volkskrant, 28 maart 2013, <http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/
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Daarentegen zijn de redenen om af te zien van hergebruik van persoons-
gegevens voor een ander doel meestal minder concreet en betreffen ze 
mogelijke risico’s op de lange termijn. Dit toch wat abstracte aspect kunnen 
we hopelijk verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Het voorspellen 
van ongewenst gedrag aan de hand van gevonden patronen in (gekoppelde 
persoons)gegevens maakt preventief ingrijpen ‒ en repressief optreden als 
het dan toch gebeurt ‒ makkelijker en zet de onschuldpresumptie onder 
druk. Misschien lijkt dat alleen een probleem voor wie zich toch al inlaat 
met louche zaakjes, maar ook de ‘brave burger’ moet in voorkomende 
situaties aantonen dat zij elders was dan waar haar parkeerbonnetje, f lit-
spaal, Elektronisch Kind of Patiënt Dossier en/of ov-kaart haar plaatst.36 
Hooglereaar ict en Rechtsstaat Mireille Hildebrandt waarschuwt dan ook 
dat we, als we ‘volledig doorrekenbaar zijn, volledig manipuleerbaar zijn’.37 
Het kan dan gaan om het innen van een belastingschuld, het afsluiten 
van een verzekering, maar bijvoorbeeld ook over het bewijzen dat men 
slechts toevallig aanwezig was op de plaats van een delict zonder dat er 
sprake is van betrokkenheid daarbij.38 Eerder vastgestelde patronen in het 

Binnenland/article/detail/3416496/2013/03/28/Kabinet-geeft-cijfers-75-drones-bij-Defensie.
dhtml>; umc St Radboud, ‘Nijmeegse chirurgen opereren met Google Glass’, 15 augustus 2013, 
via <http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/135561/Nijmeegse-
chirurgen-opereren-met-Google-Glass.htm>.
36 Dit zijn geen uit de lucht gegrepen voorbeelden over omstreden dan wel illegaal gebruik van 
persoonsgegevens, maar situaties die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Zie onder andere 
over de camera’s rondom de wegen van Amsterdam die oorspronkelijk waren opgehangen om 
vervuilende vrachtauto’s uit de stad te weren Wilmer Heck, ‘Politie schendt wet door opslag 
alle kentekens’, nrc, 6 augustus 2013 <http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/06/politie-schendt-
wet-door-opslag-alle-kentekens> en cbp persbericht 28 januari 2012, ‘Politiekorpsen handelen 
in strijd met de wet bij toepassing anpr. “No-hits” na automatische kentekenherkenning niet 
direct vernietigd’, <http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20100128_anpr.aspx>. Over een voorstel 
tot wetswijziging met het oog op een verruiming van kentekenregistratie was de Raad van State 
bijzonder kritisch ten aanzien van de effectiviteit, proportionaliteit en de inbreuk op de privacy, 
zie de bijlage bij Kamerstukken II 2012-2013, 33 542, nr. 4. Voor de andere voorbeelden zie Wouter 
Boonstra, ‘Privacyschending na uitbesteden parkeergegevens’, Binnenlands Bestuur 31  juli 
2013 <http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/privacyschending-na-uitbesteden-
parkeergegevens.9076455.lynkx>; cbp Persbericht 28 augustus 2012, ‘Na optreden cbp wijzigt ns 
gebruik reisgegevens ov-chipkaart’, <http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20120828-ov-chipkaart-
ns-reisgegevens-marketing.aspx>; Trouw 3 februari 2009, ‘Artsen willen kinddossier niet delen 
met politie’ en Natasje Gerson, ‘Kleine informantjes’, De Groene Amsterdammer 2008/27 <http://
www.groene.nl/2008/27/kleine-informantjes>.
37 Mireille Hildebrandt, De Rechtsstaat in Cyberspace?, (2011), p. 17, http://works.bepress.com/
mireille_hildebrandt/39.
38 Zie bijvoorbeeld ook de beantwoording van Kamervragen over het (uitgelekte en niet meer 
aanhangig gemaakte) voorstel voor het gebruik van dna uit ziekenhuizen voor opsporingsdoel-
einden in strafzaken, Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 576, <http://www.rijksoverheid.
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gedrag van groepen zeggen bovendien weinig over het toekomstige gedrag 
van een individu (dat tot de groep wordt gerekend) maar kunnen wel tot 
categorisering en stigmatisering leiden. Vaak wordt daarbij gedacht aan 
criminaliteit van bepaalde (etnische) bevolkingsgroepen, maar het speelt 
ook op terreinen als verzekeringen. Zelfs de vele zeer verantwoordelijke 
jonge en mannelijke automobilisten betalen een hogere premie voor een 
autoverzekering vanwege statistische oververtegenwoordiging van jonge 
mannen bij het veroorzaken van schade. Behalve dat statistieken weinig 
zeggen over het gedrag van een individu in de toekomst, is vaak ook niet 
direct duidelijk dat er sprake kan zijn van causaal verband tussen zowel het 
inzetten van etnische registratie en eventuele discriminerende effecten, als 
tussen discriminatie ervaren en het zich afzetten tegen de samenleving. Het 
moge duidelijk zijn dat eventuele positieve effecten van het afzien van het 
gebruik van etnische gegevens eveneens moeilijk te identif iceren zijn en 
dat daardoor niet snel zal worden besloten om registratie van bijvoorbeeld 
etniciteit in politieregisters achterwege te laten.39

Corien Prins, hoogleraar Law, Technology, and Society schrijft dan ook 
dat function creep twee zijden van de medaille kent: ‘kansen en risico’s 
– waarbij beide zijden overigens soms vervelend dicht bij elkaar kunnen lig-
gen’. Zij wijst er tevens op dat de risicozijde van de medaille veel meer omvat 
dan privacy. Inherent aan function creep is de vermenging en bewerking 
van informatie, evenals de decontextualisering ervan. Dit heeft vergaande 
gevolgen voor zowel traditionele grenzen tussen beleidsterreinen en secto-
ren – denk aan het combineren van hulpverlening en stafmaatregelen zoals 
bij de bovengenoemde vir, alsook voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de informatie.

4. Het nut van een rechtssociologische benadering

Rechtssociologen bestuderen de wisselwerking tussen recht en maatschap-
pij. Dat wil zeggen dat zij onderzoek doen naar de invloed van de maatschap-
pij op het recht, de invloed van het recht op de maatschappij en de werking 
van juridische instituties. Het onderzoek verrichten zij op een empirische 
wijze en zij doen in principe geen normatieve uitspraken.

nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/15/beantwoording-kamervragen-over-
het-gebruik-van-dna-uit-ziekenhuizen-voor-opsporingsdoeleinden-in-strafzaken.html>.
39 Zie bijvoorbeeld Arnoud Groot, ‘Hoe een klanten-database stiekem van functie verandert’, 
Tros Radar, 4 september 2012. 
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Als het gaat om etnische registratie, is voor rechtssociologen in de eerste 
plaats interessant welke normen daaromtrent leven binnen verschillende 
sociale velden – al dan niet afkomstig van de overheid. Daarbij komen de 
vragen hoe, waarom en onder invloed van welke actoren deze normen tot 
stand zijn gekomen en hoe breed ze worden gedeeld. In de tweede plaats 
is interessant wat de effecten van deze normen zijn: zijn ze effectief, dat 
wil zeggen, worden ze nageleefd en worden de beoogde effecten bereikt? 
Treden er voorziene of onvoorziene neveneffecten op? In de derde plaats is 
interessant hoe juridische instituties omgaan met de normen: hoe worden 
ze geïmplementeerd, gehandhaafd en beoordeeld door relevante actoren?

Als er kennis nodig is over de totstandkoming, werking of toepassing 
van normen dan moeten niet alleen de normen, maar juist ook de praktijk 
worden bestudeerd. De effectiviteitstoets die juristen uitvoeren, is over 
het algemeen abstract en theoretisch. Als juristen bijvoorbeeld moeten 
beoordelen of etnische registratie gerechtvaardigd is en daartoe de ef-
fectiviteitsvraag stellen, nemen zij vaak het doel dat de registrerende 
instantie aanvoert als uitgangspunt. De effectiviteitsvraag beantwoorden 
zij vervolgens positief als de beoogde effecten met de regel of handeling 
kúnnen worden bereikt. Kortom, het blijft een theoretische beoordeling. 
Minder aandacht bestaat bij juristen over het algemeen voor de vraag of 
die effecten ook echt worden bereikt in de praktijk (of wat de kans daarop 
is) en voor de vraag of neveneffecten (zullen) optreden.40

Neem bijvoorbeeld etnische registratie van leerlingen in het onderwijs en 
stel dat het aangevoerde doel is om leerlingen met een achterstandspositie 
te traceren en extra begeleiding te geven. Om de effectiviteit van de etni-
sche registratie te kunnen beoordelen, is informatie nodig over werkelijke 
doeleinden, de effecten en het causaal verband tussen beide. Met andere 
woorden, wat is een ‘normaal’ niveau, waaruit bestaat de achterstand en 
is extra begeleiding een oplossing voor die achterstand. Dergelijke kennis 
vereist empirisch onderzoek.41 Juristen doen ook feitenonderzoek, maar dit 
maakt geen onderdeel uit van de juridische opleiding waar de feiten over 
het algemeen als vaststaand worden gepresenteerd. Een rechtssociologische 
benadering maakt het bovendien mogelijk rekening te houden met de 

40 Vgl. A.B. Terlouw, Angst en regelgeving. Onderscheid door de overheid op grond van natio-
naliteit, afkomst en religie, Inaugurele rede 11 september 2009, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2009.
41 Onderwijsinspectie, ‘Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind’, 21 au-
gustus 2013, http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/extra-aandacht-nodig-
voor-achterstanden-bij-het-jonge-kind.html.
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veranderlijkheid en diversiteit van de praktijk en met impliciete doelen en 
mogelijke neveneffecten.

Er zijn ook andere complicerende factoren bij de abstracte en theore-
tische aanpak van juristen. En dat is dat er naast het aangevoerde doel 
mogelijk nog impliciete doelen zijn. Zo hebben de scholen die etnische 
gegevens registreren en aanvoeren dat zij dat doen om vroegtijdig achter-
standen te kunnen opsporen en wegwerken, misschien ook tot doel om 
extra f inanciering binnen te krijgen, of om leerlingen met een verschillende 
achtergrond te spreiden over verschillende klassen. Het is dan voor het 
beoordelen van de legitimiteit onvoldoende om te weten of de beoogde 
effecten worden bereikt, dat wil zeggen of de leerlingen met een achterstand 
inderdaad beter worden begeleid. Er is ook kennis nodig over andere doelen. 
Bovendien kunnen er niet-beoogde effecten optreden die van belang zijn 
bij het beoordelen van de proportionaliteit. De registratie zou bijvoorbeeld 
tot stigmatisering van de leden van een etnische minderheidsgroep kunnen 
leiden of tot het niet onderkennen van achterstanden bij leerlingen uit de 
etnische meerderheidsgroep. Zelfs wanneer het doel en de effecten wel 
helder zijn, is het niet altijd eenvoudig om te beoordelen of de effecten 
het gevolg zijn van het ingezette middel, in ons voorbeeld de etnische 
registratie.

Hieruit blijkt dat niet alleen voor de effectiviteitsvraag, maar ook voor 
de drie wettelijk voorgeschreven vragen naar de legitimiteit, de proporti-
onaliteit en de subsidiariteit van etnische registratie empirische kennis 
noodzakelijk is. Immers, hoe kan de legitimiteit worden beoordeeld als er 
alleen wordt uitgegaan van het aangevoerde doel? En hoe kunnen belangen 
worden gewogen als niet empirisch is nagegaan wat de daadwerkelijke 
effecten zijn op die belangen? En de vraag of er minder belastende alter-
natieven mogelijk zijn, is evenmin goed te beantwoorden zonder kennis 
van de praktijk.

Empirische kennis over etnische registratie kan op verschillende manie-
ren worden vergaard, bijvoorbeeld door te observeren, door de documenten 
waarin de registraties plaatsvinden te bestuderen of door enquêtes of 
interviews af te nemen onder relevante actoren. Om te achterhalen of en 
zo ja, op welke wijze en waarom, etniciteit wordt geregistreerd binnen 
verschillende maatschappelijke sectoren, zijn de mensen die er werken 
een belangrijke bron van kennis. Wat doen zij en welke verklaringen 
geven zij zelf voor hun gedrag? Wat doen ze met de geldende normen, de 
internationale, de wettelijke, en de beleidsregels die gelden voor hun veld? 
Zijn ze van die normen op de hoogte, hoe interpreteren zij ze en hoe voeren 
zij ze uit? Hoe worden ze beïnvloed door de werkwijze van hun collega’s, 
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de hiërarchische structuur, de uitvoeringsstijl die binnen de organisatie 
geldt?42 Hoe worden ze beïnvloed door hun dagelijkse omgang met burgers, 
hoeveel beleidsvrijheid hebben ze daarbij of veroorloven zij zichzelf?43 Met 
een rechtssociologische benadering kan een link worden gelegd tussen 
de praktijk en de (formele en informele) normen en theorieën erachter. 
Iemand die in een kamer van een gebouw staat, ziet de kamer heel anders 
dan iemand die door de ramen naar binnen kijkt. Vanuit de externe (rechts-
sociologische) positie ziet men uiteraard niet alles, maar juist de combinatie 
van praktische en theoretische kennis kan een waardevolle bijdrage zijn 
voor de praktijk zelf en voor effectieve wet- en regelgeving die rekening 
houdt met de specif ieke noden van de verschillende sectoren.

5. Slot

Etnische registratie is een buitengewoon gevoelig onderwerp. De moderne 
bevolkingsregisters waarin voor de Tweede Wereldoorlog al bijna iedere 
Nederlander met naam, adres én religie vermeld stond, is een belangrijke 
reden geweest dat het aantal gedeporteerde Joden in Nederland zo hoog 
was in vergelijking met andere Europese landen.44 Dit is al ruim zeventig 
jaar geleden en we willen er graag op vertrouwen dat zulke excessen zich 
niet meer zullen voordoen. Historisch besef dat etnische gegevens ernstig 
kunnen worden misbruikt is wel van belang om de gevaren te onderkennen. 
En helaas ook nu worden bijvoorbeeld in veilig geachte eu-landen mensen 
vanwege hun Roma-afkomst gediscrimineerd, ernstig bedreigd en zelfs 
vermoord.45 Dat slechts ruwe schattingen mogelijk zijn omdat de Roma-

42 Vgl. J. Terpstra & T. Havinga, ‘Uitvoering tussen traditie en management: structuratie en 
stijlen van beleidsvoering’, in: W. Bakker & F. van Waarden (red.), Ruimte rond regels. Stijlen van 
regulering en beleidsuitvoering vergeleken, Amsterdam: Boom 1999, p. 40-67.
43 Vgl. M. Lipsky, Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services, New 
York: Russell Sage 1980.
44 Zie hieromtrent uitvoeriger Dirk Verhofstadt, Pius xii en de vernietiging van de Joden, 
Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet/Atlas 2008, p. 221.
45 European Agency for Fundamental Rights, The situation of Roma in 11 eu Member States: 
Survey results at a glance, 23 May 2012, (2012 fra/undp Report); Council of Europe, Strasbourg, 
Roma and Statistics May 2000, mg-s-rom (2000) 13; Amnesty International, Left out: violations 
of the rights of Roma in Europe, Amnesty International Publications 2010. Zie meer recent 
bijvoorbeeld The Economist, 10 augustus 2013, ‘Hungary’s Roma. How to get out of a vicious 
circle’, http://geocurrents.info/place/europe/hungarys-rising-hyper-nationalist-jobbik-party-
and-the-legacy-of-anti-semitism-and-anti-gypsyism. 
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gemeenschap gevoelig is voor registratie, is gezien het verleden alleszins 
begrijpelijk.

Dit gezegd hebbende, er kunnen ook goede redenen zijn etnische 
persoonsgegevens te registreren, en niet alleen voor positieve actie of we-
tenschappelijk onderzoek. Het handhaven van de veiligheid en openbare 
orde moet het bijvoorbeeld hebben van een duidelijk signalement bij het 
opsporen van een verdachte – daar horen huidskleur of andere etnische 
persoonsgegevens ook bij. Tegelijkertijd is de politie afhankelijk van tips 
en informatie die burgers bereid zijn te delen.46 Bevolkingsgroepen die 
zich wegens hun etniciteit onheus bejegend voelen of gediscrimineerd, 
zullen daarmee eerder terughoudend zijn, waardoor de politie haar werk 
ook minder goed kan doen.

Ook kunnen sommige ziekten eerder of alleen voorkomen bij bepaalde 
(etnische) bevolkingsgroepen. Als het een besmettelijke ziekte is die de 
algemene volksgezondheid kan bedreigen, is het alert zijn op mogelijk rele-
vante etnische gegevens eveneens van belang. Etnische registratie kan dus 
ook op legitieme gronden plaatsvinden, maar ook dan moet voorzichtigheid 
worden betracht. Registratie van etniciteit geeft immers de indruk dat die 
etniciteit relevant is voor het bestaan en oplossen van een maatschap-
pelijk probleem zoals schooluitval of criminaliteit. Maar het is de vraag, 
hoewel zonder categorisering geen regelgeving en beleid denkbaar is, of het 
registreren van etniciteit een oplossing is voor bestaande problemen, of dat 
de nagestreefde legitieme doelen om een ander ‘middel’ vragen.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat (etnische groeps)kenmerken 
mensen in een kwetsbare positie kunnen brengen in de praktijk. De regels 
die we nu hebben voor etnische registratie zijn hierop gebaseerd. Wet- en 
regelgeving en de categorieën waarop beleid wordt gemaakt, zijn een grof 
instrument – noodzakelijkerwijs, want als ze alle bestaande variaties dek-
ken, is er geen sprake meer van algemeen beleid, maar van casuïstische 
ad-hocbeslissingen. Daarnaast zijn er in het dagelijkse leven allerlei factoren 
die een rol spelen naast de voorwaarden uit de wet- en regelgeving. Het 
kan dan gaan om onduidelijkheid over iemands (vermeende) afkomst, 
prestatiedruk of conflicterende (beroeps)vereisten. Hierbij spelen ook 
allerlei psychologische processen een rol, zoals onze initiële neiging om 
te overschatten hoe vaak zich iets voordoet wat afwijkt van een bekend 

46 Zie bijvoorbeeld A.J. Meijer e.a., Politie & sociale media. Van hype naar onderbouwde keuzen, 
Apeldoorn/Utrecht/Rotterdam: Politie & Wetenschap; Universiteit Utrecht/Center for Public 
Innovation 2013. 
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patroon of beeld, vooral als het iets is wat we als eng of anderszins als 
negatief ervaren.47 Al in het jaar 2000 waarschuwde de Raad van Europa dat:

it has to be borne in mind that the police services in many member States 
make frequent use of crime statistics compiled on an ethnic basis, which 
reinforce the prejudices and stereotypes of the majority population.48

Het gevaar van stereotypering speelt niet alleen voor Roma, maar ook voor 
andere etnische groepen en Nederland is daar niet immuun voor. Dat onze 
aandacht voornamelijk uitgaat naar de verschillen en naar de over- en 
onderinclusie van wet- en regelgeving is te ondervangen.

Etnische registratie kan alleen gerechtvaardigd zijn als er behalve een 
legitiem doel, sprake is van een geschikt en noodzakelijk middel. Een middel 
is slechts effectief als daarmee het beoogde doel kan worden bereikt en het 
is slechts noodzakelijk als is voldaan aan de eisen van proportionaliteit 
en subsidiariteit. Om na te kunnen gaan of aan deze vereisten is voldaan, 
volstaat geen hypothetische benadering, maar is empirisch, rechtssociolo-
gisch onderzoek nodig.
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13 Etno-productie in Nederland
Etniciteit en etnische discriminatie als gevolg van de 
Nederlandse politiek en media

Dr. Hans Siebers, Paul Mutsaers, MSc en prof. dr. Arie de 
Ruijter1

Van politiek en media mag verwacht worden dat ze een bijdrage leveren aan 
het voorkomen of bestrijden van discriminatie op basis van etniciteit. Dit 
hoofdstuk laat echter zien dat het dominante discours in de Nederlandse 
politiek en media over migranten en migratie juist aanzet tot uitsluiting en 
discriminatie van migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Media 
en politiek werken zowel het ontstaan van etniciteit zelf als discriminatie op 
basis van etniciteit in de hand.

1. Inleiding

Controverses met een zware nationalistische ondertoon over de etniciteit 
van migranten zijn endemisch geworden in de hedendaagse politiek en 
media in Europa (Brubaker 2011). In Griekenland zette de partij van de 
Gouden Dageraad aan tot haat tegen migranten en zij was betrokken bij 
geweld tegen hen, voordat politie en justitie er een einde aan maakten. Aan 
de andere kant van Europa is de Perussuomalaiset-partij, de ‘Ware Finnen’, 
gegroeid van 5 zetels in het nationale parlement in 2007 tot 39 zetels na de 
verkiezingen van 2011. Helena Eronen, assistent van parlementslid James 
Hirvisaari (Ware Finnen), stelde in 2012 voor om migranten te verplichten 
een speciale identiteitsbadge te dragen, om het politiewerk te vergemak-
kelijken (Helsinki Times, 12 april 2012).

Haar voorstel lijkt op het eerdere plan van de Nederlandse integratie-
minister Rita Verdonk (2003-2006) tot invoering van een integratievignet 
om het onderscheid tussen migranten en de Nederlandse samenleving 

1 Dr. Hans Siebers is universitair hoofddocent, Tilburg School of Humanities, dept. Cultuurwe-
tenschappen en Babylon centrum voor de studie van super-diversiteit, Tilburg University; Paul 
Mutsaers, MSc is promovendus aan de Politieacademie en aan de Tilburg School of Humanities, 
Tilburg University; prof. dr. Arie de Ruijter is hoogleraar en decaan van de Tilburg School of 
Humanities, Tilburg University.
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te symboliseren. Politici als Geert Wilders (pvv) pogen stemmenwinst te 
behalen door antimigrantensentimenten aan te wakkeren. Ook al schendt 
hij het wettelijk verbod op het aanwakkeren van haat en discriminatie in de 
samenleving (Siebers & Dennissen 2012), volgens de dominante opinie in de 
Nederlandse media en politiek moeten dergelijke politici hun vijandigheid 
jegens migranten kunnen blijven uiten omdat ze de sentimenten van een 
aanzienlijk deel van het electoraat zouden verwoorden.

Dergelijk politiek handelen is gebaseerd op etnische distincties tussen 
de meerderheidsgroep en migranten in essentialistische termen. De domi-
nante manier van denken in de Nederlandse media en politiek gaat ervan 
uit dat etnische categorieën en etnische identiteiten vooraf zouden gaan aan 
de politiek, alsof ze een autonome en permanente ontologie zouden bezit-
ten. Etnische categorieën en de etnische identiteit van migranten zouden 
simpelweg een gegeven zijn, alsof migranten vanzelfsprekend als dragers 
van een eigen cultuur en identiteit aanwezig zouden zijn in de samenleving, 
alsof etnische categorieën en identiteiten eenvoudigweg zouden bestaan 
zonder dat ze een verklaring behoeven.

Deze essentialistische opvatting van etniciteit is echter verre van van-
zelfsprekend. Zoals Andreas Wimmer (2009) schreef, komt deze benadering 
voort uit de Herderiaanse erfenis die etniciteit als een gegeven beschouwt 
om zich vervolgens te richten op bepaalde culturele eigenschappen die 
door een etnische groep zouden worden gedeeld en die zouden verschillen 
van andere etnische groepen. Dit is een quasi-natuurlijke en primordiale 
beschouwing van etniciteit (Roosens 1989 en 1998). Wimmer stelt daar 
tegenover dat de verklaring van het ontstaan van etniciteit en etnische 
distincties juist gevonden moet worden in opzettelijk politiek handelen. In 
dat handelen worden culturele verschillen en kenmerken van vermeende 
etnische groepen ingebeeld of uitgevonden om etnische grenzen tussen 
groepen te trekken. Deze grenzen zijn dus het resultaat van opzettelijke 
handelen, niet van vooraf bestaande culturele verschillen tussen groepen. 
Jan Rath stelde in 1991 al voor om van een ‘minderheidsparadigma’ over te 
gaan naar een ‘minoriseringsparadigma’, met aandacht voor de economi-
sche ongelijkheid die deze grenzen produceren.

In deze tekst richten we ons op de wijze waarop etnische identiteit en 
uitsluiting tot stand komen, worden gefabriceerd of geproduceerd, onder 
invloed van etnische politiek in de Nederlandse media en het parlement. We 
noemen dit etno-productie. We willen daarbij niet enkel aandacht schenken 
aan de culturistische (Schinkel 2007) of cultureel-fundamentalistische 
(Stolcke 1995) discoursen in de media en politiek die een dergelijke etno-
productie voeden, maar ook aan de inbedding van dergelijke discoursen in 
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een bredere politieke economie, om tot een beter begrip van etno-productie 
te komen. We zoomen daarbij in op de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Onze benadering is gebaseerd op verschillende onderzoeksprojecten 
die we hebben uitgevoerd bij grote Nederlandse organisaties, zoals de 
Provincie Noord-Holland, de Belastingdienst, het (toenmalige) Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de politie en een hogeschool. In 
de meeste van deze projecten combineren we kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden. Dat betekent dat we starten met het exploreren van factoren 
die tot etno-productie en etnische uitsluiting leiden met aanwending van 
etnograf ische methoden (observaties, zelfrapportage, interviews), om 
vervolgens in een grootschalige enquête de interne validiteit van deze 
bevindingen te toetsen.

Dit hoofdstuk ontvouwt zich als volgt. We weiden eerst uit over onze 
theoretische positionering. De volgende sectie richt zich op de culturele en 
economische elementen in de Nederlandse migratie- en integratiepolitiek. 
De voorlaatste sectie bespreekt de impact van migrantenvijandigheid in de 
media en politiek (zie ook Siebers 2010) op etno-productie in de contexten 
van arbeid en onderwijs. Ten slotte doen we een aantal suggesties voor 
toekomstig onderzoek, gericht op een verdere politiek-economische inka-
dering van etno-productie.

2. Etnische grenzen

In de achttiende eeuw portretteerde Johann Gottfried von Herder etnische 
groepen als afgebakende entiteiten, elk met een specif ieke cultuur, een 
intensief solidariteitsnetwerk en een gedeelde identiteit (Wimmer 2009; zie 
ook Bauman 1999). Deze visie heeft veel structureel-functionalistisch werk 
in de antropologie geïnspireerd en legt de nadruk op culturele elementen 
die op systematische, stabiele en consistente manier gedeeld worden binnen 
een etnische gemeenschap, die zich daarmee onderscheidt van andere 
etnische of nationale gemeenschappen.

Max Webers def initie van etnische groepen (Weber 1978, p. 389) 
betekende een breuk met deze Herderiaanse traditie. In zijn Wirtschaft 
und Gesellschaft (1922) benadrukte hij dat een etnische groep niet is ge-
baseerd op een gedeelde cultuur, maar op een geconstrueerd geloof in een 
gezamenlijke oorsprong en afkomst. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
bouwde een groep antropologen onder leiding van Fredrik Barth hierop 
voort. Zij richtten hun aandacht op de etnische grenzen die een groep 
def iniëren, niet de culturele inhoud die ze omsluiten (Barth 1969, p. 15). 
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Later benadrukte Barth dat een etnische identiteit niet bepaald wordt door 
een objectief gedeelde cultuur of geschiedenis, maar vooral wordt ingegeven 
door manipulaties door politieke entrepreneurs (Barth 2007, p. 10). Volgens 
Barth is het waarschijnlijker dat het geloof in een gezamenlijke afkomst een 
consequentie in plaats van een oorzaak is van collectief politiek handelen 
(Jenkins 2008, p. 10). Etniciteit is dan de uitkomst van politiek handelen, 
een door en door politiek fenomeen.

Het geloof verwant te zijn met een bepaalde groep, of dat geloof nu een 
objectieve basis heeft of niet, kan belangrijke consequenties hebben, zo 
schrijft Weber (1978, p. 389). Denk aan sociale uitsluiting of de monopolise-
ring van toegang tot hulpbronnen, zoals banen en loopbaanmogelijkheden 
(zie Wimmer 2013). Dan bevoorrecht je mensen uit de eigen (vermeende) 
etnische groep ten nadele van (vermeende) leden van een andere etnische 
groep. Etnische grenzen hebben dus economische consequenties, zoals 
etnische ongelijkheid in de toegang tot hulpbronnen. Etniciteit is dus niet 
alleen een politiek, maar ook een economisch fenomeen en vraagt dan ook 
om een politiek-economische benadering.

Een dergelijke benadering neemt niet alleen afstand van structureel-
functionalistische invalshoeken à la Herder, maar ook van radicaal-
constructivistische benaderingen die etniciteit opvatten als processueel, 
situationeel, omstreden, dus inherent instabiel, kortstondig en fluïde (zie 
Wimmer 2008 en 2009). In hun afkeer van essentialistische theorieën heb-
ben radicaal-constructivisten een voorliefde voor zaken als individuele 
keuzes, interpretaties, betekenisgeving, f lux en fluïditeit, zelfs wanneer er 
sprake is van het tegendeel, zoals door de politiek getrokken stabiele en so-
lide etnisch grenzen. De epistemologische openheid voor subjectieve inter-
pretaties, fluïditeit en flux wordt daarmee tot een dwingende constatering: 
de werkelijkheid moet f luïde en in flux zijn. Deze benadering laat buiten 
beschouwing dat interpretaties gestructureerd kunnen zijn door en binnen 
zeer solide, gef ixeerde en dominante discoursen, met scherpe etnische 
ongelijkheid als gevolg. Etniciteit is niet slechts ‘ingebeeld’, niet slechts een 
vrijblijvend cognitief schema zonder consequenties, niet slechts een van de 
zovele identiteitskeuzes (Wimmer 2009, p. 253). Radicaal-constructivisme 
is terug te vinden in narratieve benaderingen van etniciteit (bijv. Essers & 
Benschop 2007 en 2009) met een blinde vlek voor alles wat met macht en 
toegang tot hulpbronnen heeft te maken (zie Essers 2009).

Samenvattend pleiten wij voor een benadering van etniciteit gericht 
op het verklaren van het trekken van etnische grenzen om de valkuilen 
van zowel op Herder geïnspireerd structureel-functionalisme als het 
radicaal-constructivisme te vermijden. De focus ligt op de wijze waarop 
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etnische identiteit en uitsluiting worden geproduceerd, en op de politiek-
economische condities en uitkomsten van deze etno-productie.

3. Migrantenvijandige politiek in Nederland

In dit hoofdstuk kunnen we geen volledige politiek-economische analyse 
geven van etno-productie in Nederland. We beperken ons tot de opkomst 
van migrantenvijandige discoursen in de Nederlandse media en politiek 
en hun impact op relaties tussen collega’s en studenten op het werk en in 
het onderwijs.

Migratie werd een expliciet aandachtspunt in de Nederlandse politiek 
en media ten tijde van economische crisis, industrieel verval en hoge 
werkeloosheid onder migranten in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Geïnspireerd op de welvaartsstaat nam de overheid oorspronkelijk een 
migrantenvriendelijke positie in door de deuren te openen voor familie-
migranten en vluchtelingen, door naturalisatieprocessen te faciliteren 
(Geuijen 2004) en door beleid te ontwikkelen gericht op gelijke behandeling 
en proportionele vertegenwoordiging (Entzinger 2003). In de jaren negentig 
kondigde de overheid een milde wetgeving van positieve discriminatie af 
en sloot ze convenanten met het bedrijfsleven.

Enkel zij die achterliepen in termen van institutionele participatie werden 
onderwerp van publieke aandacht en beleidsinterventie om die participatie 
te verhogen (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1994). Daarnaast werden 
migranten ‘geculturaliseerd’: de overheid investeerde in het versterken van 
hun ‘etnisch-culturele identiteiten’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
1983) en zag dat als een stimulans voor maatschappelijke participatie. Ze 
werden benaderd in cultureel-essentialistische termen (Grillo 2003): als 
mensen wier identiteit bepaald wordt door hun lidmaatschap van een cul-
turele gemeenschap. Het beeld werd geschapen van naast elkaar bestaande 
essentialistische en statische etnische gemeenschappen waar migranten 
lid van zouden zijn en die hun identiteit zouden bepalen.

Migrantenvijandige geluiden

Met het dominant worden van de neoliberale agenda in de Nederlandse 
politiek na de val van de muur was het wachten op een aanval op dit 
participatiebeleid voor migranten. Frits Bolkestein beet de spits af. Hij 
bekritiseerde het beleid door te stellen dat de integratie van minderheden 
in een deplorabele staat verkeerde (de Volkskrant, 12 september 1991). Hij 
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vertolkte een toegenomen ontevredenheid in de politiek (Rath 1991) over 
de betrokkenheid van migranten in zogeheten ‘bastaardsferen van sociale 
integratie’, zoals criminaliteit en staatsafhankelijkheid (Engbersen & Ga-
briëls 1995). Hij beweerde eerlijk te spreken over de ‘waarheid’ en de ‘feiten’, 
iets wat hij typisch Nederlands achtte.

Dergelijke essentialistische claims over wat typisch Nederlands zou 
zijn werden gevolgd door regelrecht cultureel fundamentalisme (Stolcke 
1995): Nederlandse culturele tradities zouden incompatibel zijn met die 
van niet-westerse migranten (Ghorashi 2010). Woordvoerders als Pim For-
tuyn, Rita Verdonk, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders hebben Bolkesteins 
notie van culturele onverenigbaarheid na de eeuwwisseling stelselmatig 
gepropageerd.

Dit migrantenvijandige cultureel fundamentalisme zet het cultureel es-
sentialisme uit de jaren tachtig van de vorige eeuw voort met zijn oorsprong 
in Herder. Het gaat ervan uit dat alle waarden, culturele praktijken en 
maatschappelijke instituties onderdeel vormen van een geïntegreerd en 
samenhangend systeem met noodzakelijke onderlinge afhankelijkheid van 
zijn onderdelen. Als één onderdeel kwetsbaar of uitwisselbaar wordt, loopt 
de integriteit van het gehele systeem gevaar (Vertovec 2011, p. 245). Zo kan 
elke afwijking van de mainstream Nederlandse cultuur worden ervaren als 
een angst voor het verlies van de hele Nederlandse cultuur (Grillo 2003).2

Het verschil tussen het multiculturalisme uit de jaren tachtig van de 
vorige eeuw en het discours van migrantenvijandige woordvoerders als 
Bolkestein en Wilders is dat het multiculturalisme relaties tussen culturele 
gemeenschappen opvatte in termen van een cultureel relativisme, terwijl 
migrantenvijandige woordvoerders juist de nadruk leggen op de culturele 
onverenigbaarheid van deze gemeenschappen (zie Stolcke 1995). Het succes 
van cultureel-fundamentalistische woordvoerders is deels te verklaren door 
het feit dat ze het eerdere cultureel-essentialistisch framen van migranten 
in termen van lidmaatschap van een culturele gemeenschap die hun iden-
titeit zou bepalen, voortzetten.

Ideeën over culturele onverenigbaarheid introduceerden een nieuw 
en beledigend genre in het politieke debat. Fortuyn noemde de islam als 
eerste een achterlijke cultuur (de Volkskrant, 9 februari 2002) en daarna 
verschenen vele migrantenvijandige krachttermen op het politieke toneel 

2 Dit verklaart de felle reacties vanuit mainstreampolitiek en media op de oproep van de 
voorzitter van de vn-commissie over het Sinterklaasfeest, Verene Shepard, op 22 oktober 2013 
om Zwarte Piet af te schaffen. Als je er een systeemopvatting van cultuur op nahoudt, vrees je 
de ineenstorting van je hele cultuur bij het onderuit halen van een onderdeel ervan.
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(Marokkaans straattuig, geitenneukers, kopvoddentax, haatpaleizen, de 
Koran als fascistisch boek, kut-Marokkanen etc.).

Migrantenvijandig beleid

Conform deze migrantenvijandige en cultureel-fundamentalistische stem-
men heeft de overheid migratiewetten geïntroduceerd die uitsluiting van 
migranten mogelijk maken op basis van hun vermeende onverenigbare 
cultuur.

Sinds de Vreemdelingenwet uit 2000 en de uitbouw ervan is het land in 
toenemende mate gesloten voor asielzoekers. Het aantal asielaanvragen is 
signif icant gedaald van ongeveer 52.600 in 1994 tot ongeveer 9.700 in 2007 
(met een schommeling van rond de 12.000 sindsdien; zie cbs.nl) en minder 
dan de helft van die aanvragen wordt gehonoreerd, vaak na jarenlange 
procedures. Elke daling in het aantal asielaanvragen en stijging in het 
aantal deportaties wordt door de verantwoordelijke (integratie)minister 
bejubeld. De ‘systeemomissies’ (Inspectie Veiligheid en Justitie (ivj) 2013) 
en slordigheden in de vreemdelingenketen die asielzoekers als Alexander 
Dolmatov tot zelfmoord hebben gedreven, vertonen een patroon en de 
door de in 2010 aangetreden staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred 
Teeven (vvd) beloofde aanpassingen tasten dat patroon niet aan (zie ivj 
2013; nrc Handelsblad, 1 augustus en 18 september 2013).

Recent zijn illegalenquota geïntroduceerd die de vreemdelingenpolitie 
opdraagt om ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’ proactief op te sporen 
en uit te zetten (Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister van 
Veiligheid en Justitie en de Voorzitter van de Raad van Korpschefs 2012). 
Dat komt feitelijk neer op etnische profilering van personen die illegaal in 
Nederland verblijven, wat in de praktijk zal neerkomen op het opsporen van 
diegenen die er als vreemdeling uitzien. In 2010 werden 6.100 vreemdelingen 
gemiddeld 76 dagen gedetineerd, zonder aanklacht of proces (De Nationale 
Ombudsman 2012), soms in detentiecentra die hun gezondheid ondermijnen 
(Zembla, 20 januari 2012). Alle internationale mensenrechtenorganisaties 
hebben het Nederlandse vreemdelingenbeleid inmiddels veroordeeld 
vanwege het systematisch schenden van mensenrechten.

Voor diegenen die niet kunnen worden uitgezet is in 1998 de Wet inbur-
gering nieuwkomers (win) geïntroduceerd, die niet-Europese nieuwkomers 
verplicht om een integratiecursus van 12 maanden te volgen, dat wil zeggen, 
600 uur Nederlandse taaltraining, burgereducatie en voorbereiding op de 
Nederlandse arbeidsmarkt (Joppke 2007). Sindsdien is het integratiebeleid 
alsmaar strikter geworden en heeft het een transformatie doorgemaakt van 
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burgerlijke naar culturele integratie. Integratietesten zijn nu gericht op het 
overnemen van Nederlandse normen en waarden (Joppke 2007; Ministerie 
van vrom 2007a). Sinds 2006 zijn migranten verplicht om deze cursussen zelf 
te betalen en hun ‘verantwoordelijkheid te nemen’ om te assimileren in de 
Nederlandse cultuur. De Wet integratie buitenland (wib) verplicht migranten 
zelfs om een assimilatietest af te leggen in hun land van herkomst alvorens 
ze hun aanvraag mogen indienen om naar Nederland te komen (Suvavierol 
2012). Het Europese Gerechtshof (De Leeuw & Van Wichelen 2012) en Human 
Rights Watch (2008) hebben de wib veroordeeld vanwege het schenden van 
mensenrechten en Ricky van Oers (2013) laat in haar proefschrift zien hoe de 
inburgeringstesten de uitsluiting van migranten in de hand werken.

Migranten zijn verplicht om zich te identif iceren met de Nederlandse 
cultuur (Ministerie van vrom 2007b, p. 14-17). De problemen die migranten 
ondervinden om te participeren op de arbeidsmarkt of in het onderwijs 
worden beleidsmatig aan hun afwijkende waarden en normen geweten 
(Roggeband & Verloo 2007). Het kabinet-Rutte I heeft voorgesteld om het 
recht op bijstand afhankelijk te maken van taalvaardigheid en kleding 
(denk aan boerka’s en hoofddoeken), met als doel het aantal migranten 
in de bijstand te verlagen (nrc Handelsblad, 29 januari 2012; scp 2012). 
Als pendant van migrantenvijandigheid heeft de overheid verschillende 
initiatieven genomen om de Nederlandse cultuur langs nationalistische 
lijnen te versterken, zoals de nationalistische herschrijving van lesmateriaal 
en geschiedenisboeken, een canon van de Nederlandse geschiedenis en het 
nieuw leven inblazen van ‘Nederlandse normen en waarden’ door premier 
Jan-Peter Balkenende (2002-2010).

Formeel staan assimilatieprogramma’s het passeren van culturele gren-
zen toe. Ze stellen de Nederlandse overheid in staat een welwillend beeld 
van zichzelf te creëren met een beleid dat immers migranten verwelkomt en 
ze uitnodigt te integreren in de Nederlandse samenleving, op voorwaarde 
dat ze ‘onze normen en waarden’ overnemen. De werkelijkheid is echter 
anders. Feitelijk versterken deze programma’s het Herderiaanse structureel-
functionalisme, met nadruk op standvastigheid van culturele systemen en 
onoverbrugbare culturele verschillen, waarbij de Nederlandse cultuur als 
maatstaf wordt gehanteerd. Door de cultuur van migranten uit te roepen tot 
de essentie van wie ze zijn en tegelijkertijd te verklaren dat juist die cultuur 
hen in de weg staat bij participatie in de Nederlandse samenleving, wordt 
integratie de facto onmogelijk gemaakt. Het leidt tot een hiërarchisering 
van burgerschap, waarbij burgerrechten afhankelijk worden gemaakt van 
de mate waarin migranten zich de ‘juiste’ culturele eigenschappen eigen 
hebben gemaakt (Siebers 2009a).
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Samengevat, de formeel inclusieve doelstelling (integratie) van het beleid 
wordt feitelijk ondergraven vanwege de Herderiaanse assumpties die er-
aan ten grondslag liggen. Hoe dit werkt, laten Ghorashi en Van Tilburg 
(2006) zien bij vrouwelijke vluchtelingen in Nederland die keer op keer om 
promotie vragen op het werk, maar telkens worden afgewezen omdat hun 
taalvaardigheden nooit toereikend worden geacht, ondanks hun continue 
inzet om die taalvaardigheden te verbeteren.

Macrodata wijzen in dezelfde richting. Veel migranten hebben de pro-
gramma’s het afgelopen decennium inmiddels doorlopen, maar etnische 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt blijft bestaan met werkeloosheidscijfers 
die al decennia gemiddeld drie keer zo hoog zijn voor eerste- en tweedege-
neratiemigranten als voor niet-migranten (cbs 2012). Discriminatie op de 
arbeidsmarkt is endemisch (Andriessen et al. 2007; Nievers & Andriessen 
2010). Integratieprogramma’s hebben kennelijk weinig positief effect gehad.

4. Etno-productie in arbeidsverhoudingen en het onderwijs

Dit migrantenvijandige discours in de Nederlandse media en politiek 
trekt niet alleen onoverbrugbare etnische grenzen tussen migranten en 
niet-migranten, het zet mensen in de samenleving aan om hetzelfde te 
doen. De migrantenvijandige politiek sijpelt door tot op microniveau en 
leidt tot etno-productie. Etnische grenzen gaan het alledaagse leven en de 
relaties tussen individuen bepalen (zie Prins & Slijpers 2002, p. 316-317), 
met uitsluiting van migranten als gevolg.

In meerdere Nederlandse organisaties hebben we gevonden dat de 
etnische identiteit van migranten en niet-migranten situationeel bepaald 
is. Studenten en collega’s identificeren elkaar niet permanent of vanzelfspre-
kend in termen als ‘Nederlander’, ‘allochtoon’, ‘Marokkaan’ of ‘Surinamer’ 
en dergelijke, maar primair als medestudent of collega. De professionele 
identiteit staat default voorop en migranten geven aan dat ze als het ware 
hun eigen culturele kenmerken ‘thuislaten’ als ze naar school of het werk 
komen. Toch komt die etnische identiteit op bepaalde momenten naar 
voren en worden er etnische grenzen getrokken tussen migranten en niet-
migranten. We hebben gevonden dat dit met name gebeurt onder invloed 
van en geïnspireerd door het cultureel-fundamentalistische discours in de 
Nederlandse media en politiek.

Een voorbeeld. Een van de redenen van de tragere loopbaanontwikkeling 
van migranten ligt in het feit dat zij minder betrokken zijn en worden in 
werkgerelateerde communicatie dan hun niet-migrantencollega’s (Siebers 
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2009c). Daar zijn verschillende redenen voor, maar het is opvallend dat – als 
je hun ernaar vraagt – niet-migranten dit toeschrijven aan de bescheiden 
houding, beleefdheid en gebrek aan assertiviteit van hun migrantencol-
lega’s. Zij culturaliseren of etniseren deze houding met het argument dat 
collega’s met een migratie-achtergrond culturele waarden mee naar het 
werk zouden nemen, zoals bescheidenheid en beleefdheid, die hun actieve 
participatie in communicatie in de weg zouden staan.

We zien hier dus dezelfde culturele terminologie en de veronderstel-
ling van culturele onverenigbaarheid terug die we in het discours in de 
Nederlandse politiek en media aantreffen. Collega’s uit de meerderheid 
aanvaarden deze vermeende culturele verschillen als een fait accompli en 
leggen de verantwoordelijkheid bij migranten om ‘Nederlandse assertiviteit’ 
(‘gewoon zeggen waar het op staat’) over te nemen. Net als de Nederlandse 
politiek en media stellen ze geen kritische vragen, hoewel die vragen zeer 
voor de hand liggen. Is het waarschijnlijk dat mensen uit verschillende 
landen als Turkije, Marokko, Suriname of Afghanistan dezelfde culturele 
waarden als bescheidenheid delen? Zou het kunnen zijn dat de structureel 
zwakkere positie van migranten op de arbeidsmarkt hun zelfverzekerdheid 
aantast en hun terughoudendheid in communicatie in de hand werkt? Niet-
migranten laten zich inspireren door de culturalisering van migranten in de 
media en politiek. Die inspiratie biedt hun een comfortabele mogelijkheid 
hun eigen betrokkenheid bij de uitsluiting van migranten te negeren (zie 
Pierce 2003). Deze culturalisering hebben we in twee overheidsorganisaties 
geconstateerd, met etnische uitsluiting als gevolg.

Een ander voorbeeld. Etno-productie leidt ook tot etnische conflicten 
op de werkvloer, uitgelokt door het migrantenvijandige discours in de 
Nederlandse media en politiek. Die etnische conflicten leiden vervolgens 
tot ongelijkheid in de toegang tot loopbaankansen (Siebers 2009b en 
2010; Siebers & Dennissen 2012). Met structurele vergelijkingsmodellen 
is aangetoond dat spanningen tussen collega’s die ontstaan door publieke 
gebeurtenissen die door dit discours worden uitgelokt, de loopbaanonze-
kerheden van migranten voeden met negatieve loopbaanconsequenties 
voor hen als gevolg (Siebers 2010, p. 475).

Hoe dat dominante discours uitwerkt in arbeidsverhoudingen wordt 
geïllustreerd in het volgende citaat (Siebers en Dennissen, 2012). De 24 jarige 
Fatima (pseudoniem), een tweedegeneratiemigrant met een Marokkaanse 
achtergrond (24 jaar), vertelde:

En iedere keer als ik ’s middags kwam dan lag er een krantenartikel uitge-
print op tafel, over Marokkanen, over buitenlanders [...] over asielzoekers 
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[…] In ieder geval wat een negatieve lading had […] Na 2 maanden […] zei 
mijn collega […] tegen mij: ‘Ja, want jullie kut Marokkanen weten de boel 
altijd te verzieken.’ [...] Ik heb dat zinnetje twee dagen moeten analyseren, 
voordat ik begreep wat ze daarmee bedoelde. Zei ze dat nou echt? ‘Jullie 
kut Marokkanen weten de boel te verzieken’? Ik heb niet eens tijd om 
de boel te verzieken. Hoe moet ik dat doen? Ik mag blij zijn als ik acht 
uur slaap op een dag. Toen was het even een maandje stil en toen kwam 
het steeds vaker ‘jullie Marokkanen’, ‘de Marokkanen’, en ‘Ja sorry dat ik 
het zeg, maar de kut Marokkanen hier, vreselijk volk, van mij mogen ze 
afgeschoten worden’. (Interview 2011)

Dit citaat hebben we opgetekend in een onderzoek met 23 geïnterviewde 
respondenten met een Marokkaanse en islamitische achtergrond in 2011. 
In eerder onderzoek bij de belastingdienst (56 geïnterviewde responden-
ten met migratie en niet-migratieachtergronden) en in lopend onderzoek 
bij de politie (69 geïnterviewde respondenten met migratie en niet-
migratieachtergronden) hebben we hetzelfde gevonden. Vrijwel al onze 
informanten vertelden dat zulke gebeurtenissen van etnische spanningen 
niet dagelijks maar slechts op specif ieke momenten voorkomen, ontlokt 
door de actualiteit (media en politiek). Die incidenten vertonen een patroon. 
Niet-migrantencollega’s trekken etnische grenzen met door politiek en 
media aangeleverde migrantenvijandige teksten en die grenzen roepen 
blijvende gevoelens van onzekerheid op onder migranten op de werkvloer.

Prominent onder de thema’s van het gepolitiseerde mediadiscours die 
doordringen op de werkvloer f igureren genderaspecten, verwoord door 
islamcriticasters als Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali (bijvoorbeeld de f ilm 
Submission). Daardoor worden onze vrouwelijke respondenten regelmatig 
geconfronteerd met vragen over hoofddoekjes of het gearrangeerde huwelijk, 
voorzien van insinuaties dat ze onderdrukt worden door vaders en/of broers 
onder invloed van de islam. Verscheidene informanten hebben besloten om te 
stoppen met werken of om niet meer om promotie te vragen als gevolg van dit 
soort vragen. Kortom, materiële uitsluiting als gevolg van etnische grenzen.

Onze informanten gebruiken oorlogstaal: ze moeten zich verdedigen en 
vechten tegen dergelijke vragen. Vijandbeelden uit de media en politiek 
voeden de productie van etnische grenzen. Dit wordt geïllustreerd aan de 
hand van een fragment uit een interview met Meryem (pseudoniem), een 
medewerkster met een Turkse achtergrond in een overheidsorganisatie:

Ik deed het ontzettend goed […] Ik werk hier al 20 jaar en het lukte me 
aardig om de weg omhoog te vinden […] Maar plots veranderde dit alles. 
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Ik vroeg me af of dit iets te doen had met het politieke klimaat. Is het van-
wege de nieuwe regering [de gedoogregering met de pvv was net gestart, 
red.]? Zijn mensen binnen deze organisatie zo makkelijk te manipuleren 
onder politieke druk? Promotieplannen werden geannuleerd en leiding-
gevenden namen afstand van me. Was ik een bedreiging? […] Eén van de 
dingen die ik nooit zal vergeten is dat mijn leidinggevende me zei: ‘Jij en 
ik zijn al eeuwen vijanden.’ Ik realiseerde me al snel dat ze het had over 
het christendom en de islam. Ik ben geen moslim, ik had de Koran nog 
nooit gelezen. Maar toen ben ik het wel gaan lezen, twee keer! Ik begon 
te lezen over de profeet Mohammed, omdat ik het wilde. Nachtenlang lag 
ik wakker, huilend, te overwegen of ik terug zou gaan naar Turkije, waar 
ik niet eens geboren ben. Ik ben geboren in Nederland. (Veldnotities 2011)

In de hoogtijdagen van haar carrière beschouwden collega’s Meryem als 
een high potential met een veelbelovende loopbaan, maar dit veranderde 
plotseling toen haar leidinggevende beelden opriep van een soort botsing 
der beschavingen die we terugvinden in de vertogen van Geert Wilders. In 
zijn Kopenhagenspeech van 15 juni 2009 zegt hij dat ‘onze westerse cultuur’ 
superieur is aan de ‘islamitische cultuur’ en dat het gaat om een clash tussen 
rede en barbarij (http://www.pvv.nl).

Haar leidinggevende nam dezelfde taal in de mond en daarmee waren 
Meryems promotiekansen verkeken. Als gevolg van deze etnische grens-
constructies voelde Meryem zich teruggeworpen op haar islamitische en 
Turkse achtergronden, die tot dan toe weinig betekenis voor haar hadden. 
Meryems nieuwe etnische identiteit werd dus tot leven geroepen door 
etnische grensconstructies door haar leidinggevende in lijn met oorlogstaal 
à la Wilders, niet andersom. Zij heeft er wel de prijs voor moeten betalen. 
Haar carrière was geknakt en ze is een jaar lang ziek thuisgebleven. Bij 
terugkomst kreeg ze de low profile en ondankbare functie van teamleider 
van een team dat kort daarop zou worden opgeheven.

Dergelijke voorbeelden van etnische grensconstructies hebben we ook 
aangetroffen in het onderwijs. Bij een hogeschool in de Randstad vroegen 
we docenten en studenten om een dagboek bij te houden over hun erva-
ringen met etnische diversiteit in de schoolcontext. In student Christiaans 
(pseudoniem) dagboek, een fervent aanhanger van de pvv, lezen we over 
‘warlord Mohamed’, de zelf islamisering en capitulatie van de school en zijn 
weerzin tegen gesluierde studentes. Zijn pvv-geïnspireerde discours voedt 
etnische conflicten tussen hem en klasgenoten met een migratieachter-
grond. Exemplarisch is de volgende uitspraak door een van Christiaans 
klasgenoten (man, eerstegeneratiemigrant uit Marokko) over Christiaan:
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Hij heeft een sterke mening over de islam en moslims in het algemeen. 
Dat iemand zo denkt, is een goed recht vind ik. Maar het stoort mij als die 
persoon het ter sprake brengt op willekeurige tijden en dan zijn mening 
verkondigt in een Hitler-like speech [origineel in het Engels]. Ik stond 
met een vrouwelijke klasgenoot te praten en met een andere mannelijke 
klasgenoot en we liepen weg om een ander klaslokaal te zoeken omdat 
de tentamenruimte te klein was. En toen we met z’n drieën wegliepen 
hoorde ik hem roepen: ‘Oh daar gaan Fouad [naam veranderd, red.] en 
zijn discipelen’. (dagboek 2011)

Fouad (pseudoniem) vertelde ons dat hij zich nooit had geïdentif iceerd met 
moslims of de islam, dat hij op een katholieke basisschool en middelbare 
school had gezeten en dat hij er de voorkeur aan gaf zichzelf als individu 
te zien. Toch werd hij regelmatig door Christiaan en anderen weggezet als 
een vertegenwoordiger van de islam.

Hier hebben we dus opnieuw een voorbeeld van culturele verschillen 
die ter plekke worden uitgevonden en waarmee etnische grenzen worden 
getrokken. Deze grenzen, wederom gevoed door dominante politieke 
discoursen, hebben gevolgen voor ontwikkelingskansen. Fouad vertelde 
ons dat hij ernstig beperkt werd tijdens teamopdrachten, een belangrijk 
onderdeel van zijn studie. Zulke ervaringen zorgden ervoor dat hij afstand 
nam van zijn medestudenten.

5. Discussie en conclusies

Onze bevindingen laten zien dat het migrantenvijandige discours in de 
Nederlandse media en politiek een patroon van interacties ontlokt tus-
sen collega’s en studenten met en zonder een migratieachtergrond. In 
die interacties worden etnische grenzen getrokken waarbij collega’s en 
studenten elkaar beginnen te classif iceren in etnische termen. De ander 
wordt geïdentif iceerd als iemand die behoort tot een etnische groep die 
tegengesteld is aan de eigen etnische groep. Deze grenzen hebben serieuze 
consequenties voor studenten en medewerkers met een migratieachter-
grond, niet alleen in emotioneel maar ook in materieel opzicht (toegang 
tot een baan, loopbaankansen of studiesucces).

Deze gebeurtenissen worden ontlokt door uitspraken in de media en 
politiek. Denk bijvoorbeeld aan vragen van medewerkers zonder een 
migratieachtergrond aan moslima’s over het vermeende onderdrukkende 
karakter van hun hoofddoekjes. Hoofddoekjes worden niet vanzelf een issue 
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in interacties tussen collega’s of studenten; ze worden tot een issue gemaakt 
omdat publieke f iguren in de media en politiek beweren dat ze een symbool 
zijn van vrouwenonderdrukking in de islam. Dergelijke uitspraken zetten 
collega’s of studenten zonder een migratieachtergrond niet alleen aan tot 
het geven van commentaar aan moslima’s; ze bieden ook de discursieve 
kadering waarin dit soort kwesties begrepen worden door mensen zonder 
migratieachtergrond op het werk of op school. Ook voor hen die de negatieve 
consequenties van deze kadering moeten dragen is het moeilijk om aan die 
kadering te ontsnappen. Ook zij maken culturele elementen relevant in 
discussie met niet-migranten waarbij bestaande etnische grenzen worden 
versterkt.

Het gaat dus om het trekken van etnische grenzen (etnische identiteit plus 
etnische uitsluiting) in interactie ingegeven door de dominante discoursen 
over migranten in de media en politiek. Deze vormen het ruwe materiaal 
en het ontwerp voor etno-productie in de samenleving. Dit begon al met 
de culturalisering van migranten in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
en wordt voortgezet met het hedendaagse cultureel fundamentalisme. 
De ideeën van medewerkers of studenten over migranten zijn gebaseerd 
op Herderiaanse structureel-functionalistische (Vertovec 2011) noties van 
migranten als leden van culturele gemeenschappen en dragers van etnisch-
specif ieke normen en waarden, die ze mee zouden nemen naar het werk 
of naar school.

Volgens onze informanten zijn de problemen die zij ondervinden sub-
stantieel erger geworden sinds cultureel essentialisme (Grillo 2003) zich 
ontwikkelde tot cultureel fundamentalisme rond de eeuwwisseling met de 
toevoeging van de notie van culturele onverenigbaarheid (Stolcke 1995). Die 
notie vinden we niet alleen terug in het dominante discours in media en 
politiek, maar ook in verschillende opmerkingen, grappen en commentaren 
van collega’s/studenten uit de meerderheid vis-à-vis collega’s/studenten 
met een migratieachtergrond. Het gaat hier om talrijke referenties aan 
oorlogstaal en uitspraken die welhaast ‘natuurlijke’ opposities bevatten 
zoals die tussen Nederlandse liberale waarden versus onderdrukking van 
vrouwen en homoseksuelen onder migranten, Nederlandse burgers versus 
criminele migranten, een vreedzame Nederlandse samenleving versus 
islamitische terroristen etc. Deze opposities worden gepropageerd in de 
media en politiek en worden overgenomen door collega’s en medestudenten.

Om deze etno-productie in samenhang met dit migrantenvijandige dis-
cours beter te kunnen begrijpen, pleiten we voor meer politiek-economische 
analyses in de toekomst. Verder onderzoek is gevraagd naar de overige poli-
tiek-economische factoren die van invloed zijn op het migrantenvijandige 
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discours en de daaruit volgende etno-productie in de samenleving. Een 
ervan lijkt de neoliberale agenda te zijn van waaruit een succesvolle aanval 
is ingezet tegen de welvaartsstaat die bedoeld was om maatschappelijke 
ongelijkheden, zoals gevoeld door migranten, aan te pakken. Stuk voor stuk 
zijn voorzieningen voor migranten, gestoeld op het idee van de welvaarts-
staat, afgebroken onder invloed van neoliberaal beleid.

Daarnaast staat het ondermijnen van de onderhandelingspositie van 
medewerkers hoog op de neoliberale agenda. In dit opzicht speelt het 
aanwakkeren van competitie en het creëren van een laagbetaald of zelfs 
werkeloos precariaat een belangrijke rol. Migranten hebben deze precaire 
klasse massaal aangevuld terwijl culturalistische discoursen de neoliberale 
agenda hebben gediend met het voorkómen van collectieve actie. Deze cul-
turaliserende discoursen zijn er enerzijds in geslaagd migranten grotendeels 
buiten het vakbondswezen te houden en hebben anderzijds zeer effectief 
de lagere regionen van de arbeidsmarkt op grond van etniciteit weten te 
verdelen. Onvrede hierover onder niet-migranten wordt succesvol gebruikt 
door etno-politieke entrepreneurs om het integratie- en migratiebeleid van 
een nog sterker culturalistisch stempel te voorzien. Ten slotte moeten we 
onderkennen dat een toenemende illegalisering van het migrantenbeleid 
(denk aan recente ontwikkelingen in de vreemdelingenketen) waarschijn-
lijk niet mogelijk was geweest zonder de neoliberale aanval op de staat en 
zijn legitimiteit.
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14 Noemen en genoemd worden
De beleidscategorie ‘allochtoon’ als sociale identiteit

Dr. Marleen van der Haar en prof. dr. Dvora Yanow1

Het formuleren van categorieën, bijvoorbeeld om de doelgroep van beleid 
te bepalen, is een gebruikelijk en essentieel onderdeel van beleidsvorming. 
Een reflectie op de implicaties van het gebruik van categorieën zou dat ook 
moeten zijn. In deze bijdrage laten we de ervaren impact van de beleidstermen 
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ zien. Personen die door het beleid als ‘allochtoon’ 
worden aangemerkt voelen zich uitgesloten. Dit gevolg is juist in tegenspraak 
met het beleidsdoel van integratie.

‘Noem mij, bevestig mijn bestaan.’
– Neeltje Maria Min, uit: Voor wie ik lief heb wil ik heten, 1966

Sticks and stones may break my bones,
but names can never harm me.
– Amerikaans kinderliedje

De zoon van een van de auteurs (MvdH) heeft een achternaam die misschien 
door mensen als zodanig herkend wordt als Vlaams door de schrijfwijze, 
maar anderszins zou kunnen worden geclassif iceerd als een familienaam 
die vaak voorkomt in Nederland. Maar als niet zijn grootmoeder maar zijn 
grootvader een vader had gehad die geboren was in het gebied dat nu Wit-
Rusland heet, dan had hij een Oost-Europees klinkende achternaam gehad. 
Nu is aan het uiterlijk of de naam van dit kind niet te zien dat een van zijn 
overgrootvaders uit Oost-Europa kwam. Het is goed mogelijk dat deze fami-
liegeschiedenis als hij in Nederland blijft wonen niet veel impact heeft op 
zijn identiteit. Maar hoe is dat voor de dochter van de vriendin van dezelfde 

1 Dr. Marleen van der Haar is als postdoc-onderzoeker en docent verbonden aan de afdeling 
Politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen/Institute for Management Research. Van 
der Haar doet onderzoek naar ongelijkheidsvraagstukken, met name op het gebied van etniciteit 
en gender. Prof. dr. Dvora Yanow is professor of Organizational Studies aan Keele University 
(uk) en gasthoogleraar aan de groep Communicatie, Filosof ie en Technologie van Wageningen 
Universiteit. Dvora Yanow onderzoekt interpretatieve-comparatieve beleidsanalyse, met name 
op het gebied van ras-etniciteit en door de staat gedef inieerde categorieën, interpretatieve 
onderzoeksmethoden en praktijkwetenschap (‘practice studies’).
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auteur die – net als de hierboven genoemde zoon – een paar jaar geleden 
in Nederland werd geboren? Haar grootvader van moeders kant heeft een 
‘wit-’Nederlandse achtergrond en zo kreeg haar moeder een ‘typisch’ (sic!) 
Nederlands klinkende voor- en achternaam. De andere drie grootouders 
van dit kind werden in Suriname en Curaçao geboren. De achternaam van 
haar grootvader van vaders kant verwijst naar diens Chinese achtergrond. 
Zowel in haar naam als in haar uiterlijk zijn die achtergronden ‘zichtbaar’ 
(nogmaals sic!). Hoe zal dit haar identiteit beïnvloeden?

Als we de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) gehanteerde 
en door de Nederlandse overheid gevolgde def inities van ‘allochtoon’ en 
‘autochtoon’ toepassen, waarbij het geboorteland van een van de ouders 
het toewijzingscriterium is (Keij 2000), komt het eerste kind als allochtoon 
(een persoon met tenminste één ouder geboren in het buitenland) en 
het tweede kind als autochtoon (een persoon met in Nederland geboren 
ouders) in de statistieken terecht. In het alledaags gebruik van de termen 
echter verwachten we eerder het omgekeerde. Zal in dit geval niet eerder 
de redenering van mevrouw Felter gelden? Zij zei tijdens een hoorzitting 
in het kader van het parlementair onderzoek naar het integratiebeleid 
door de commissie-Blok in 2003: ‘[e]en Pools wit kind dat hier op 4-jarige 
leeftijd kwam en nu de Nederlandse taal vloeiend spreekt, is geen allochtoon 
maar wordt gezien als autochtoon omdat het wit is. Het zwarte kind, dat 
hier misschien geboren is, blijft allochtoon op basis van zijn huidskleur’ 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28 689, 10, 241).

Mevrouw Felter, het bestuurslid van een koepelorganisatie van zwarte, 
migranten- en vluchtelingenvrouwen, gaf deze uitleg toen commissievoor-
zitter Stef Blok (vvd) haar vroeg: bent u allochtoon? Felter, die zichzelf 
zwarte Nederlander noemt, reageerde ontkennend en noemde de term 
‘allochtoon’ ‘een racistische term die mensen uitsluit’ (ibidem). De kwalif i-
catie ‘racistisch’ staat haaks op de redenering van sommige onderzoekers 
die gebruikmaken van statistisch onderzoek dat het gebruik van etnische 
categorieën primair dient te worden gezien als ‘instrument’ dat zij als zoda-
nig als ‘neutraal’ beschouwen (Fermín Bouza, hoogleraar in de sociologie, 
geciteerd in Güell 2009). Het idee dat allochtoon een neutrale categorie 
is, wordt ook gevolgd in een bestuurlijke context; zo noemde voormalig 
minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk de termen 
in een kabinetsreactie ‘neutraal beschrijvend’ (Kamerstukken II 2004-2005, 
28689, 36, 3). Dit idee van neutraliteit komt ook in meer alledaagse contexten 
zoals tv-programma’s naar voren: tijdens een uitzending van het discus-
sieprogramma Pauw en Witteman van 7 oktober 2013 over de f iguur Zwarte 
Piet als racistisch fenomeen beargumenteerde zanger/muziekproducent en 
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voormalig politicus Henk Westbroek dat allochtoon (verwijzend naar de 
periode waarin de term werd geïntroduceerd) ‘een neutraal woord was’ (voor 
een kritische discussie zie Van der Haar & Yanow 2011; Yanow & Van der 
Haar 2013). Volgens hem kan elk woord als scheldwoord gebruikt worden. 
Kunstenaar, schrijver en activist Quinsy Gario, de initiator van de discussie 
over Zwarte Piet als uiting van racisme, bekritiseerde dit en antwoordde: 
‘Dit gaat niet om het woord, [...], het gaat om het feit dat wij constant de 
stemmen van mensen die gekwetst worden niet als volwaardige stemmen 
zien.’ Deze door Gario benoemde ervaren impact van de term ‘allochtoon’ 
is het onderwerp van deze bijdrage.

Wij willen in dit hoofdstuk laten zien dat beleidstaal ‒ als onderdeel 
van een breder discours over diversiteit en Nederlandse identiteit ‒ kan 
bijdragen aan het versterken van een onderscheid tussen inwoners van 
Nederland en daarmee van uitsluiting. In eerdere studies lieten we dat zien 
aan de hand van een metafoor- en categorieanalyse van de beleidstermen 
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ (Van der Haar & Yanow 2011; Yanow & Van der 
Haar 2013). In deze bijdrage zullen we dat doen door het bestuderen van 
de ervaren impact van de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ op sociale 
identiteit aan de hand van data die verzameld werden in 2003 in het kader 
van het parlementaire onderzoek naar het integratiebeleid.

1. Theoretisch perspectief

We positioneren ons werk binnen de interpretatieve benadering van 
beleid en politiek (Yanow 2000, 2013). Deze benadering richt zich op het 
analyseren van ‘betekenis geven’ (meaning making) en gaat ervan uit dat 
deze betekenissen sociale constructies zijn. Categorisering en naamgeving 
zijn actieve interactieve handelingen van mensen; categorieën en namen 
zijn in die zin niet gegeven door de natuur. We willen hier benadrukken 
dat we ervan uitgaan dat de manieren waarop we naar de werkelijkheid 
kijken implicaties hebben voor ons handelen.

In deze bijdrage richten we ons op ervaringen van in- en uitsluiting 
als implicaties van framing (Rein & Schön 1977, 1986; Schön & Rein 1994; 
Van Hulst & Yanow 2014; zie ook Bacchi 2009, Verloo 2005). Categorieën 
zijn manieren van framing ( framing devices). Bij het ‘omkaderen’ van een 
situatie worden enkele facetten geaccentueerd, waardoor tegelijkertijd 
andere facetten onderbelicht blijven. Doordat we bij categorisering een 
situatie een naam geven – zelfgekozen of toegeschreven – gaan categorieën 
ook over identiteit (zie o.a. Stone 1988/2002).
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Uit het etnomethodologische perspectief op taal nemen we in deze ana-
lyse mee dat actoren in interactie met andere actoren via hun taalgebruik 
identiteiten construeren, onder meer aan de hand van zogenaamde mem-
bership categorization devices aan de hand waarvan mensen gepositioneerd 
worden als lid van een groep (Edwards 1998). Deze discursieve benadering 
houdt in dat we zelfidentif icatie en categorisering van anderen (toegeschre-
ven identiteit) moeten begrijpen als lokaal geconstrueerd; dat betekent dat 
de situatie (de omstandigheden waarin een gesprek plaatsvindt) en het 
performatieve ‘werk’ dat de gesproken taal van de actoren in interactie 
doet, centraal staan bij het begrijpen van – in ons geval – verhalen waarin 
sprekers ingaan tegen de door anderen opgelegde identiteitcategorieën 
(ibidem, p. 30-31). Edwards stelt dat niet alleen voor de hand liggende sociale 
identiteitscategorieën, maar iedere categorisering gezien én gebruikt kan 
worden om iemand te plaatsen (locating) als onderdeel van een groep (1998, 
p. 32). In ons onderzoek zijn we wel op zoek gegaan naar zogenaamd voor 
de hand liggende categorieën.

Niet alleen onderzoek in de etnomethodologie, maar ook in de soci-
ale psychologie laat zien dat naamgeving zowel consequenties heeft voor 
identif icatie, als voor gedrag. Deze benadering stelt dat de identiteit van 
een individu mede wordt gevormd door signalen die anderen zenden in de 
richting van het individu, zoals bijvoorbeeld verwachtingen over gedrag, en 
dat deze verwachtingen onder meer via namen worden gecommuniceerd 
(Katz & Kahn 1978; Rosenthal & Jacobson 1992). Recent onderzoek (Gerhards 
& Hans 2009), bijvoorbeeld, veronderstelt een verband tussen naamgeving 
en ‘mate van acculturatie’. De onderzoekers bestudeerden de keuze voor een 
voornaam voor kinderen van immigrantenouders ondermeer door namen 
in te delen als typisch Duits of respectievelijk typisch Turks, voormalig 
Joegoslavisch (Slavisch) of ‘Romaans’ (Italië, Spanje en Portugal).

Naamgeving heeft een organiserende functie, maar kan ook aanleiding 
geven tot negatieve emoties. Zo hadden Iers-Amerikaans, Italiaans-Ame-
rikaans, Joods-Amerikaans en andere zogenaamde hyphenated identities 
gedurende een groot deel van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten 
een negatieve connotatie. De term hyphenated identities, verwijzend naar 
samengestelde identiteiten aan de hand van een koppelteken, kwam aan 
het begin van de twintigste eeuw in gebruik. De toenmalige kolonel (en later 
president) Theodore Roosevelt en president Woodrow Wilson betoogden 
destijds dat de mensen die een dergelijke identiteit kregen toegewezen 
gevaarlijk en minder dan ‘volle’ of ‘echte’ Amerikanen waren. Roosevelt 
stelde: ‘Er is geen plaats voor de hyphenated Amerikaan en hoe sneller hij 
terugkeert naar het land waar zijn loyaliteit ligt hoe beter’ (New York Times, 
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1915). Wilson stelde dat ‘ieder die een hyphen draagt een dolk bij zich draagt, 
die hij in de vitale delen van deze Republiek zal steken als hij daar klaar 
voor is’ (Wilson 1919).2

Het bovenstaande is een voorbeeld van de ‘articulatiemacht’ van de 
staat: overheidsactoren formuleren in dit geval een onderscheid tussen 
Amerikanen en beoordelen de ene categorie Amerikanen negatief en de 
andere categorie positief (WRR 2007, p. 55). Doordat de overheid beschikt 
over zowel de materiële als de symbolische middelen om categorieën op te 
leggen, def inieert de overheid een vorm van collectieve identiteit (ibidem). 
Edelman (1977, p. 29) schrijft in zijn boek over politieke taal dat we op 
het moment van naamgeving en classif icatie onbewust de status, rollen 
en het zelfbeeld van de betrokkenen vaststellen. In deze context hebben 
categorieën een structurerende werking in de zin dat ze bepalen welke 
alledaagse ervaringen mensen hebben (Scott 1998, p. 83). Op die manier 
hebben categorieën directe invloed op iemands leven.

Wat voor rol kunnen overheidscategorieën spelen in individuele levens? 
In deze bijdrage zullen we aan de hand van persoonlijke ervaringen van 
burgers met in- en uitsluiting op basis van achtergrond de implicaties 
van de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ in de Nederlandse context 
bespreken.

2. Data en methoden

Het materiaal voor deze analyse is afkomstig uit de 763 pagina’s tel-
lende verslaglegging van de openbare gesprekken en hoorzittingen die 
de commissie-Blok in 2003 hield in het kader van het parlementaire 
onderzoek naar het integratiebeleid vanaf de jaren zeventig tot aan 2002 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10).3 Typerend voor deze data is 
dat het gaat om een direct contact tussen de ‘staat’ (vertegenwoordigd 

2 Op 5 februari 2010 vond in Amsterdam de ‘Hyphen-Nation’ conferentie plaats, georganiseerd 
door het John Adams Institute, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Het doel van de conferentie was om de politisering van 
de thema’s immigratie en diversiteit in Nederland te vergelijken met de Amerikaanse situatie. 
3 De Commissie heeft in totaal 86 openbare gesprekken gevoerd met 142 personen die daar-
voor zijn uitgenodigd. Deelnemers aan deze gesprekken zijn uitgenodigd door de commissie. Het 
betrof (voormalig) bewindspersonen en ambtenaren, wetenschappers, vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties en ‘succesvolle allochtone vrouwen’. Daarnaast zijn vier hoorzit-
tingen gehouden waarbij 94 van de 230 aanwezigen hebben gesproken. Voor deze bijeenkomsten 
konden mensen zich aanmelden. De gesprekken vonden plaats in vier gemeenten (Amsterdam, 
Tilburg, Rotterdam en Deventer) en in de Tweede Kamer. Beide typen gesprekken zijn in de 
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door een commissielid) en zijn burgers (de gehoorde informanten). De 
gesprekken met burgers zijn voorbereid en hebben een formeel karakter; 
de spreektijd is bijvoorbeeld beperkt en personen krijgen pas het woord 
nadat hun een vraag wordt gesteld door een commissielid. In de verslagen 
van deze interacties tussen overheidsactoren en burgers zijn we op zoek 
gegaan naar momenten van weerstand tegen de categorieën ‘allochtoon’ 
en ‘autochtoon’.

Omdat we op zoek waren naar weerstand ten aanzien van de indeling 
in allochtoon en autochtoon hebben we bij de selectie van de fragmenten 
gebruikgemaakt van een serie zoektermen zoals ‘allochtoon’, ‘autochtoon’ 
en ‘etnisch’ (voor een overzicht zie de appendix). We hebben ook gezocht 
op woorden als ‘taalgebruik’, ‘taal’, ‘onderscheid’, ‘tweedeling’ en ‘identi-
teit’. Aan de hand van deze zoekacties hebben we verhalen van negentien 
personen verzameld.4 Op een na wordt van alle geselecteerde sprekers 
een migratieachtergrond geëxpliciteerd, ofwel tijdens het gesprek ofwel 
in de beschrijving van de persoon in de verslaglegging; ze zijn actief in het 
maatschappelijk middenveld of zijn zogenaamde ervaringsdeskundigen 
(bijvoorbeeld in het geval van oud-arbeidsmigranten uit de tijd van de 
‘gastarbeid’ die werden uitgenodigd door de commissie om hun verhaal te 
vertellen). In sommige gevallen kwamen de reacties als antwoord op een 
directe vraag naar de mening over het onderscheid tussen allochtoon en 
autochtoon. In andere gevallen kwamen die op initiatief van de spreker en in 
een enkel geval als reactie op het verloop van het gesprek. In de analyse heb-
ben we onderzocht 1) waar deze weerstand over ging, 2) op welke manieren 
de sprekers (burgers) weerstand hebben gearticuleerd en 3) hoe deze in 
interactie met de ‘staat’ (de commissieleden die de gesprekken leidden) werd 
vormgegeven, evolueerde en/of werd afgesloten. In de negentien verhalen 
hebben we zeven verschillende thema’s onderscheiden en die laten zien 
hoe uitsluiting wordt ervaren. We bespreken deze zeven thema’s in het nu 
volgende deel van de bijdrage en illustreren ze aan de hand van fragmenten 
uit de gevoerde gesprekken.

afrondende fase van het parlementair onderzoek gehouden met als doel het toetsen van de 
bevindingen uit het vooronderzoek. (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 8-9, p. 21-24.) 
4 Ook enkele oud-bewindspersonen, die gehoord werden omdat zij in de onderzochte periode 
deelnamen aan de besluitvorming over integratiebeleid, spraken kritisch over het gebruik van 
de beleidstermen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. We hebben hun verhalen in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing gelaten omdat we ons hier richten op verhalen die mensen op persoonlijke titel 
vertelden. 
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1. Het naturaliserende effect van de beleidscategorie: ‘allochtoon’ 
als bevolkingsgroep

De begrippen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ zijn niet altijd in de context 
van een diverse samenleving gebruikt. Ze zijn begin jaren zeventig door 
onderzoekers geïntroduceerd toen beleidsmakers en politici begonnen met 
het ontwikkelen van beleid op het gebied van de integratie van migranten 
(maar zij werden in de jaren vijftig ook al gebruikt om verschillen tussen 
de naar het Zuiden gemigreerde en veelal protestantse Noord-Nederlanders 
van boven de rivieren en de katholieke Brabanders te beschrijven; voor 
details zie Van der Haar & Yanow 2011; Yanow & Van der Haar 2013). In de 
loop der jaren zijn de termen allochtoon en autochtoon onderdeel geworden 
van het alledaags taalgebruik zonder dat er een breed gedragen reflectie 
bestaat dat dit begrippenpaar geconstrueerd is en onderdeel uitmaakt van 
een specif ieke framing van Nederland als diverse samenleving.

In het nu volgende fragment wordt dat geïllustreerd aan de hand van 
een typering van allochtonen en autochtonen door de gehoorde, mevrouw 
Kesmer, als twee ‘bevolkingsgroepen’. Daarmee wordt niet alleen een 
natuurlijk onderscheid gesuggereerd, maar worden ook alle ‘allochtonen’ 
geclassif iceerd als behorende tot één groep. Dit suggereert dat er geen 
verschillen zijn tussen bijvoorbeeld Duitsers (die volgens de def initie van 
het cbs ook allochtonen zijn) en Surinamers. Sterker nog, de assumptie is 
dat alle allochtonen ‘niet-westerse’ allochtonen zijn. Het fragment start 
met een vraag van commissielid Adelmund over de terminologie aan 
Kesmer, die is uitgenodigd voor de hoorzitting omdat zij actief is in de 
vrouwenafdeling van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland. Kesmer 
gaat niet in op de voorgestelde alternatieve terminologie gebaseerd op het 
idee van hyphenated identities, maar vertelt waarom zij de manier waarop 
over integratie wordt gesproken problematisch vindt.

Mevrouw Adelmund:
Zou het ‘wij-zij’-denken overwonnen kunnen worden door niet meer de 
benaming ‘allochtoon’ te kiezen, maar bijvoorbeeld ‘Turkse Nederlander’ 
of ‘Marokkaanse Nederlander’?

Mevrouw Kesmer:
Het zit niet alleen in de benaming die je gebruikt. Dat zal niet voldoende 
zijn. Ik heb geen recept voor de oplossing van het probleem. Er moet 
door beide bevolkingsgroepen aan het probleem gewerkt worden, zowel 
allochtonen als autochtonen. Als we over het integratieproces spreken, 
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hebben we het alleen maar over allochtonen. Het probleem zoals ik het 
zie, is het identiteitsprobleem, het acceptatieprobleem in de maatschap-
pij. De allochtonen worden niet door de autochtonen geaccepteerd. 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 264; cursivering MvdH/DY)

We merken ook op dat het gebruik van ‘beide’ in de bewoording ‘beide 
bevolkingsgroepen’ suggereert dat verschillen alleen te vinden zouden 
zijn tussen de twee, waarmee wordt geïmpliceerd dat er slecht één type 
‘allochtoon’ en één type ‘autochtoon’ bestaat.

2. ‘Allochtoon’ is politiek

Als antwoord op de vraag van commisielid Van Gent introduceert de heer 
Slaby, die in 1966 uit Marokko naar Nederland kwam om te werken in het 
kader van het zogenaamde gastarbeidersbeleid, een tweede thema. Hij be-
toogt dat ‘de zaak van etnische minderheden of allochtonen’ gepolitiseerd is.

Mevrouw Van Gent:
Mij is helder wat niet goed is gegaan. Heeft u aanbevelingen voor de toe-
komst? Kunt u heel concreet aangeven wat anders moet worden gedaan?

De heer Slaby:
Het is een politieke en geen etnische kwestie. Veel mensen denken aan 
Turken en Marokkanen, maar het gaat om zoveel nationaliteiten. Politieke 
partijen zouden met elkaar moeten afspreken dat de zaak van etnische 
minderheden of allochtonen – of hoe je hen ook wilt def iniëren – niet 
wordt gepolitiseerd. Wij worden namelijk ondergesneeuwd door politieke 
motieven. Bovendien zijn er politieke partijen die electoraal voordeel 
hebben als zij zeggen dat alle buitenlanders eruit moeten. Wij hebben als 
gastarbeiders de economie opgebouwd in een tijd dat het heel moeilijk 
was mensen te krijgen. Wij moeten worden gezien als verrijkend en niet 
als verarmend. Ik meen dit uit de grond van mijn hart, want ik ben een deel 
van dit volk. Dat punt moet er worden uitgelicht voor het Nederlandse 
volk. De politiek in het algemeen en de volksvertegenwoordigers in het 
bijzonder kunnen dat doen. (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 
366; cursivering MvdH/DY)

We zien dat thema 1 ‒ het op conceptueel niveau homogeen maken van 
‘beide’ groepen ‒ leidt tot het toewijzen van ‘politieke’ motieven aan de 
hele groep ’allochtonen’.



NoEMEN EN GENoEMD woRDEN 271

3. ‘Allochtoon’ equivalent voor probleem

Daar waar de spreker in het eerdere fragment opmerkt dat ‘de zaak van 
etnische minderheden of allochtonen’ een politieke kwestie is (Kamer-
stukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 366), zegt de toenmalige directeur van 
een middelbare school (het Marcanti-college) in Amsterdam, de heer Van 
Ruitenbeek,5 tegen de voorzitter van de hoorzitting dat de discussie over 
‘allochtonen’ alleen gevoerd wordt in termen van problemen. Hij benadrukt 
hoe zeer dat bij zijn leerlingen leidt tot een gevoel van ongewenst zijn.

De voorzitter:
Ik ga toch verder in op het thema ‘segregatie’, omdat dat thema nadruk-
kelijk speelt in de samenleving. Vindt u de segregatie tussen witte en 
zwarte scholen, zoals het Kohnstamm Instituut die heeft beschreven, 
een probleem en vindt u dat de overheid daar iets aan moet en kan doen?

De heer Van Ruitenbeek:
Wij vinden het een probleem als steeds de vinger erop gelegd wordt omdat 
het een probleem zou zijn. Dat slaat immers verschrikkelijk terug op 
onze leerlingen. Dat merken wij wel. Wij merken dat de maatschappelijke 
discussies over allochtonen gewoon heel slecht zijn, omdat de leerlingen 
alleen maar het gevoel krijgen dat zij ongewenst zijn. Wij moeten er echt 
tijd aan besteden om uit te leggen dat dat niet het geval is en dat wij er 
gewoon voor hen zijn en ervoor zullen zorgen dat zij goed opgeleid worden. 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 330; cursivering MvdH/DY)

De ‘problematische allochtoon’ als centrale identiteit en het gevoel dat zij 
ongewenste personen zijn, komt terug in het volgende thema.

4. Identiteit ‒ Geen echte Nederlander

Het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon versterkt voor een aantal 
het gevoel van er niet (helemaal) bij te horen doordat ‘veel autochtone 
Nederlanders’ hen beschouwen als ‘niet echt Nederlands’, zoals Essed en 
Trienekens (2008) dat gevoel eerder omschreven. Dit gevoel komt vooral 
naar voren bij sprekers met een migratieachtergrond, maar we vinden het 
ook bij in Nederland geborenen.

5 In tegenstelling tot de andere gehoorden hebben we geen informatie gevonden in de 
verslaglegging over de eventuele migratieachtergrond van deze persoon.



272 MARLEEN VAN DER HAAR EN DVoRA YANow

Casus A:
Mevrouw Van Gent:
[…] U zei straks dat u een Nederlander was.

Mevrouw Dahem:
Nee, ik ben geboren in Nederland, maar ik voel mij niet 100% Nederlander. 
Ik word nog steeds gezien als een allochtoon.

Mevrouw Van Gent:
U wordt aangesproken als allochtoon, maar u bent geboren in Nederland. 
Hoe kijkt u daartegen aan? Dat kan ook heel irritant zijn.

Mevrouw Dahem:
Dat kan heel irritant zijn, maar ik probeer om daardoorheen te prikken. 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 421; cursivering MvdH/DY)

Casus B:
Mevrouw Talhaoui:
Ik ben in Nederland geboren en getogen, ik spreek de Nederlandse taal, 
ik studeer en participeer actief in de maatschappij. Toch ben ik in de 
ogen van veel autochtone Nederlanders niet geïntegreerd. Ik moet altijd 
lachen wanneer zo’n Anita bij de kassa haar stem verheft of langzaam 
gaat spreken, om mij te vertellen welk bedrag ik haar ben verschuldigd. 
Welk beeld gaat er in haar hoofd om, vraag ik mij dan af? (Kamerstukken 
II 2003-2004, 28689, 10, p. 745; cursivering MvdH/DY)

Het verhaal van de caissière in casus B doet ons denken aan de conclusie 
die Davis en Nencel (2011) trekken in hun autobiograf isch geïnspireerd 
betoog over alledaagse uitsluiting. Zij stellen dat het spreken van de 
Nederlandse taal ‘zonder accent en grammaticale fouten’ als markeerder 
van ‘Dutch-ness’ wordt gebruikt en dus ook als middel om mensen die 
Nederlands spreken ‘met accent en/of grammaticale fouten’ uit te sluiten 
(ibidem, p. 477).

De omschrijving van de caissière als ‘zo’n Anita’ is tegelijkertijd een 
positionering van de caissière als ‘typisch’ Nederlands; de naam Anita 
fungeert als stereotype voor een ‘witte’ Nederlandse vrouw met een 
lage sociale economische positie. De connotatie van allochtoon als ‘niet 
echt Nederlands’ die blijkt uit deze twee casussen wordt in het volgende 
fragment geëxpliciteerd aan de hand van de stelling dat de term racistisch 
is.
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5. ‘Allochtoon’ is racistisch

De uitgenodigde spreekster die we al in de inleiding noemden, mevrouw 
Felter, wil zichzelf geen allochtoon noemen. De spreekster beargumenteert 
niet alleen dat de term negatief is, maar ook dat ‘mensen daarmee in een 
groep worden gedrukt’ (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 241). Waar 
we in het eerste fragment zagen dat allochtonen en autochtonen werden 
geïnterpreteerd als twee bevolkingsgroepen, wordt in het onderstaande 
fragment echter gesteld dat het onderscheid vooral een onderscheid op 
basis van huidskleur betreft.

De voorzitter:
Mevrouw Felter, hartelijk welkom bij deze hoorzitting. Wij hebben u 
uitgenodigd, omdat u bestuurslid bent van Tiye International. In de loop 
van het gesprek zult u ongetwijfeld duidelijk maken wat Tiye doet. Het 
voortouw bij dit gesprek ligt bij mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent:
Mijn eerste vraag is: bent u een allochtoon?

Mevrouw Felter:
Ik ben geen allochtoon. Ik ben een Nederlandse staatsburger. Ik ben een 
zwarte Nederlander.

Mevrouw Van Gent:
Ik vraag u dit, omdat wij het hier in het voorgesprek uitgebreid over 
hebben gehad. Toen zei u ook: Nederlandse staatsburger dan wel ingeze-
tene. U vond dat het woord “allochtoon” een negatief effect kan hebben, 
omdat mensen daarmee in een groep worden gedrukt. Ik zou het plezierig 
vinden als u dat toelicht.

Mevrouw Felter:
‘Allochtoon’ is in mijn visie een racistische term die mensen uitsluit. Ik 
ben een geboren Nederlander.6 Vanuit de koloniën kom ik hier. Toen ik hier 
kwam, was ik rijksgenoot. Die connotatie is veranderd naar ‘allochtoon’, 

6 Voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 hadden alle inwoners van ‘het Koninkrijks-
deel Suriname’ het Nederlandse staatsburgerschap. We vermoeden dat mevrouw Felter voor 
1975 is geboren. (Met dank aan Guno Jones voor deze uitleg in een e-mailcontact op 12 oktober 
2013.) 
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heel negatief. ‘Allochtoon’ wil zeggen dat je niet van hier bent. Ik ben van hier, 
ik woon hier, ik participeer in en draag bij aan de samenleving. Ik zie niet 
in waarom ik niet van hier zou zijn, evenals anderen die ook participeren 
in en bijdragen aan deze samenleving en die op de koop toe Nederlandse 
staatsburgers zijn.

Mevrouw Van Gent:
Vindt u dat de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ al bij voorbaat een 
tweedeling opleveren?

Mevrouw Felter:
In mijn visie wel. Daarmee wordt steeds gewezen op jouw anders zijn 
en meestal gaat dat ook gepaard met kleur. Een Pools wit kind dat hier 
op 4-jarige leeftijd kwam en nu de Nederlandse taal vloeiend spreekt, is 
geen allochtoon maar wordt gezien als autochtoon omdat het wit is. Het 
zwarte kind, dat hier misschien geboren is, blijft allochtoon op basis van 
zijn huidskleur. Vandaar dat ik vind dat die term racistisch is en mensen 
uitsluit. Behalve dat, krijg je ook de tweedeling: zij en wij. Je kunt moeilijk 
van integratie spreken als je iedere keer groepen uit de samenleving, met 
name gekleurde groepen, wijst op hun anders zijn.

Mevrouw Van Gent:
U vindt de term racistisch. Zit dat alleen in die term of ook in het beleid, 
dus wat achter het fenomeen ‘allochtoon’ zit?

Mevrouw Felter:
Ik heb net geprobeerd uit te leggen dat ‘allochtoon’ specif iek mensen met 
een andere huidskleur betreft, want die kun je aanwijzen als mensen 
die niet van hier zijn. Als je discrimineert op basis van huidskleur, is dat 
racistisch. (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 241; cursivering 
MvdH/DY)

Bovenstaand fragment beschrijft een proces van othering; door het begrip-
penpaar wordt een onderscheid geconstrueerd tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij 
door de ‘wij’ een overwegend en eenduidig negatief beeld over ‘zij’ wordt 
neergezet. Het volgende thema, ongelijkheid, laat zien hoe deze vorm van 
discriminatie in alledaagse situaties (zoals bijvoorbeeld voor schoolgaande 
kinderen) tot uiting komt.
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6. Ongelijkheid

Net als mevrouw Felter gebruikt ook de ondervraagde in het volgende citaat 
zijn persoonlijke leven om een betoog te illustreren. Daarmee krijgt een 
kritisch reflectief betoog een sterkere emotionele lading. De heer Yabas, 
spreker tijdens een hoorzitting in Deventer (23 oktober 2003), verbindt het 
onderscheid tussen allochtoon en autochtoon met ongelijkheid. In zijn 
betoog contrasteert hij de door de overheid gehanteerde criteria voor inte-
gratie en de def initie van ‘allochtoon’ op basis van geboorteplaats met zijn 
eigen situatie. Hij ervaart ongelijkheid op het moment dat zijn kinderen, die 
in Nederland werden geboren, met hun paspoort naar school moeten komen 
in verband met een destijds bestaande f inanciële regeling7 voor scholen om 
de kans op onderwijsachterstand bij ‘allochtone’ kinderen te reduceren. In 
de beleving van Yabas zouden zijn kinderen niet als allochtoon gedefinieerd 
moeten worden: ‘Maar mijn kinderen horen niet bij de allochtone zijde’ 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 761).

De heer Yabas:
Ik vraag mij af wat integratie eigenlijk is. Of het categoriaal, op genera-
tieniveau of op economisch, sociaal en cultureel niveau is. Wat bepaalt 
eigenlijk de integratie? Als ik naar mijn kinderen kijk: die zijn hier gebo-
ren. Er is op de hele wereld geen wetgeving die kan veranderen waar de 
geboorteplaats is. Je kunt de naam veranderen, je kunt de geboortedatum 
veranderen. Het enige wat je niet kunt veranderen is de geboorteplaats. 
Mijn kinderen zijn hier geboren. Waartoe behoren zij dan? Behoren ze tot 
de Nederlanders of behoren ze tot de allochtonen? Als ik even naar de tafel 
kijk, zie ik ook verschillende huidskleuren. Zij zijn wel geïntegreerd. Op 
grond waarvan? Op grond van de taalbarrière? Mijn kinderen zijn hier 
opgegroeid, zij spreken vlekkeloos Nederlands. Zij hebben niet de rechten 
en plichten overschreden, zoals die door de wet zijn voorgeschreven. 
Welke wetten hebben zij overtreden? Als allochtonen de wet overtreden, 
passen zij zich niet aan. Zij moeten wel integreren in een bepaalde context 
van de wetgeving. Daarmee is de vraag: zolang er f inancieel, cultureel en 
sociaal geen gelijkwaardigheid is, is er geen sprake van integratie. Zijn wij 
dan gelijk in alle drie de kenmerken? Dat zie ik niet. Want mijn kinderen 
zijn hier geboren, hebben wel de Nederlandse nationaliteit. Er werd op 
de scholen gevraagd om met een paspoort naar de directie te komen 

7 De regeling van toewijzing van extra gelden onder meer op basis van de etnische achtergrond 
van leerlingen gold tot en met 2006. 
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omdat men zei: ‘wij moeten bij het Ministerie van Onderwijs aantonen 
dat wij zo veel allochtonen op school hebben, om een bepaald bedrag 
binnen te sluizen.’ Maar mijn kinderen horen niet bij de allochtone zijde. 
Waartoe behoren wij? Waarin moeten de kinderen integreren? Integratie 
in de taal en cultuur die zij niet kennen, waarvan ik afkomstig ben, of 
integratie in waar zij hier zijn. (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 
761; cursivering MvdH/DY)

In het bovenstaande fragment stelt de spreker negen vragen. Dat is opval-
lend, omdat we zouden verwachten dat de gehoorde vooral antwoorden 
geeft op door de commissieleden voorgelegde vragen. In het betoog van de 
heer Yabas kunnen we de vragen ook retorisch beschouwen, niet specif iek 
gericht op de commissie. Het volgende thema dat we bespreken is de gerichte 
tegenvraag aan de commissie.

7. De tegenvraag

Ondanks dat commissieleden aan het begin van de gesprekken met burgers 
de informatieve functie van de openbare gesprekken en hoorzittingen 
toelichten, blijven burgers de overheid op verschillende momenten ter 
verantwoording roepen. Het onderstaande fragment illustreert hoe sprekers 
hun ongenoegen wat betreft de ervaren uitsluiting uiten door de commissie-
leden – als vertegenwoordigers van de overheid ‒ een tegenvraag te stellen.

Mevrouw Adelmund:
Wanneer had u zelf het gevoel dat u in Nederland geïntegreerd was? 
U heeft altijd enorm veel vrijwilligerswerk gedaan, maar heeft u zich 
desondanks ooit afgevraagd of u geïntegreerd was?

De heer Di Maio:
Dat zou ik nu graag eens van de commissie horen. Wat verstaan jullie 
nu onder integratie in Nederland? Ik ben 42 jaar in Nederland en echt 
geïntegreerd. Ik ben geen Italiaan meer, maar een Nederlander. Zeggen 
jullie maar waarom sommigen mij nog steeds een buitenlander noemen. 
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 529; cursivering MvdH/DY)

Deze laatste zin van meneer Di Maio suggereert dat het gevoel van buitenge-
sloten worden en door anderen als ‘buitenlander’ te worden gepositioneerd 
zwaarder weegt dat de eigen identif icatie (als Nederlander). Daarmee illus-
treert het Edelmans punt (1977) dat actoren door het gebruik van categorieën 
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een zelfbeeld van de betrokkenen kunnen opleggen. Di Maio kaatst in 
reactie daarop de bal terug naar de overheid.

3. Gehoord? Discussie en conclusie

Aan de hand van zeven thema’s hebben we in dit hoofdstuk de ervaren 
impact van de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ gepresenteerd tijdens 
een formele interactie tussen de overheid en burgers. De fragmenten lieten 
zien dat de overheid (via de commissieleden) ruimte geeft voor kritiek. 
Hoewel het doel van de hoorzitting of het vraaggesprek in het kader van 
het parlementaire onderzoek is geformuleerd als het verzamelen van 
‘integratie-ervaringen’ (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 207) kun-
nen we ons afvragen wat voor informatie de commissie werkelijk wilde 
verzamelen. Met andere woorden, hoe worden de ervaringen die werden 
verzameld bepaald door de agenda van de commissieleden? Om die vraag 
te beantwoorden gaat een analyse vanuit een interpretatieve benadering 
van framing in op welke stemmen gehoord worden en welke niet, én welke 
informatie (intentioneel of niet) wordt genegeerd (Verloo 2005; Yanow 2003).

In het nu volgende fragment uit een vijf kwartier durende hoorzitting 
(Rotterdams stadhuis, 21 oktober 2003), waarbij drie ondervraagden en vijf 
commissieleden aanwezig zijn, laten we zien dat niet altijd op deze kritiek 
wordt ingegaan. Midden in een vraag-antwoordinteractie formuleert de 
gehoorde mevrouw Ates haar onvrede terwijl ze tegelijkertijd de vraag van 
commissielid Vergeer beantwoordt. Deze interactie moet gesitueerd worden 
in een gesprek over de ervaringen van voormalige arbeidsmigranten (de 
commissieleden gebruiken de term ‘gastarbeiders’). Mevrouw Ates is – zoals 
blijkt uit de hoorzitting – als echtgenote van een voormalig ‘gastarbeider’ 
in 1968 vanuit Turkije naar haar man, die vier jaar daarvoor in Nederland 
was komen werken, vertrokken. De gespreksleider, mevrouw Vergeer, vraagt 
mevrouw Ates aan de hand van gedetailleerde vragen over werk- en leefsitu-
atie naar haar eerste jaren in Nederland. Mevrouw Ates vertelt dat ze na de 
komst van haar vier kinderen is gaan werken.

Mevrouw Ates:
Ik zat nog steeds thuis totdat mijn vierde dochter is geboren. Toen werd 
de situatie thuis f inancieel moeilijk. Toen mijn jongste dochter vier werd, 
ging ik werken. Mijn jongste dochter zat toen op de kleuterschool.
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Mevrouw Vergeer:
Was het in Rotterdam?

Mevrouw Ates:
Ja.

Mevrouw Vergeer:
In welke wijk woonde u?

Mevrouw Ates:
Rotterdam Zuidwijk.

Mevrouw Vergeer:
Toen u daar kwam wonen, was het toen een witte, autochtone wijk?

Mevrouw Ates:
Ja. Wij waren het enige allochtone gezin.

Mevrouw Vergeer:
Gingen uw kinderen ook naar een school met alleen autochtonen?

Mevrouw Ates:
Wij zijn de termen allochtonen/autochtonen een beetje zat. Er waren een 
paar allochtone kinderen, maar niet zoveel.

Mevrouw Vergeer:
Wanneer kwamen er meer buitenlandse, allochtone gezinnen wonen?

Mevrouw Ates:
In de jaren negentig stroomden zij door via Hoogvliet en het Afrikaan-
derplein naar Zuidwijk.

Mevrouw Vergeer:
Waar ging u werken?

Mevrouw Ates:
Bij een bakkerij. [Mevrouw Ates werkte daar van 1976 tot 1989 – MvdH/
DY.]

[…]
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Mevrouw Vergeer:
Hoe behandelde uw werkgever, de bakker, u?

Mevrouw Ates:
Dat is dezelfde situatie als bij de heer Bozdag [andere ondervraagde – 
MvdH/DY]. Je moet doen wat ze zeggen en als je niet tevreden bent, moet 
je naar je eigen land teruggaan, hoor je dan.

Mevrouw Vergeer:
Wat vond u daarvan?

Mevrouw Ates:
Verschrikkelijk. Ik ben geen slaaf. Tegen een Nederlander zeggen ze ook 
niet: als het je niet bevalt, ga je maar terug naar je eigen land.
(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 571; cursivering MvdH/DY)

Het commissielid gaat niet in op de uitspraak ‘Wij zijn de termen al-
lochtonen/autochtonen een beetje zat’ en gaat door met haar vragenlijst, 
nota bene gebruikmakend van de termen. Mevrouw Ates blijft in haar 
rol als ondervraagde, beantwoordt de vragen en neemt niet nogmaals 
een initiatief om haar onvrede zo expliciet te uiten. Opvallend is dat 
mevrouw Ates in deze spreekbeurt gebruik maakt van ‘wij’; hoewel niet 
opgemaakt kan worden uit de interactie naar wie ze precies verwijst, lijkt 
ze daarmee aan te willen geven dat haar kritiek breed gedragen wordt 
onder (deze groep) migranten. Een paar spreekbeurten later neemt ze 
opnieuw ruimte om haar negatieve ervaringen te vertellen als ze zegt 
dat ze de opmerking ‘naar je eigen land teruggaan’ ‘verschrikkelijk’ vond 
om te horen.

In deze twee momenten ondersteunt ze de kritische houding van een 
van de eerder aan het woord gekomen ondervraagde, meneer Bozdag (ar-
beidsmigrant uit Turkije en ten tijde van het gesprek 33 jaar in Nederland). 
Deze stelde tot tweemaal toe de vraag aan de commissie: ‘Ben ik nu een 
Nederlander of een Turk?’ Deze drie interventies interpreteren we als 
pogingen van de ondervraagden om kenbaar te maken dat men zich op 
momenten uitgesloten heeft gevoeld. De commissie gaat niet in discussie. 
Bij de opening van de hoorzitting vertelt de voorzitter dat de commissie geen 
standpunten zal weergeven, maar naar de ervaringen van de sprekers zal 
luisteren (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 549). In het geval van de 
vraag van meneer Bozdag reageert commissielid Vergeer empathisch, maar 
ook zakelijk door op te merken dat een antwoord in het rapport zal volgen. 
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Tegelijkertijd oordeelt het commissielid – ondanks de aankondiging dat de 
commissie geen standpunt zou innemen tijdens de hoorzitting – dat de man 
op basis van zijn verdiensten ‘een plaats in de Nederlandse samenleving 
verdient’.

Mevrouw Vergeer:
Ik begrijp heel goed dat u die vraag stelt. Het is een moeilijke vraag, omdat 
u deelneemt aan de Nederlandse samenleving, maar misschien hebt u ook 
nog banden met uw eigen land. Maar de plaats die u in de Nederlandse 
samenleving hebt verdiend, staat buiten kijf, dat is zo. Ik vraag u om deze 
vraag nu niet te stellen, want deze commissie moet deze vragen straks 
beantwoorden in een rapport. (Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10, p. 
571; cursivering MvdH/DY)

Het commissielid Vergeer ontweek een antwoord op de vraag van de 
heer Bozdag in het bovenstaande fragment. Neemt de overheid haar 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van beleidster-
men? Tijdens het parlementaire debat in 2004 dat volgde op de publicatie 
van het rapport van de commissie-Blok (Bruggen bouwen) benoemden 
enkele parlementsleden de negatieve betekenis van de term ‘allochtoon’ 
en vroegen de minister de categorieën te heroverwegen (Kamerstukken II 
2003-2004, 28689, 8-9). In 2005 liet de toenmalige minister Verdonk in een 
kabinetsreactie weten de term te willen behouden en beargumenteerde 
onder andere dat de overheid niet functioneert als ‘taalpolitie’ (Kamerstuk-
ken II 2004-2005, 28689, 36, p. 3). Hoewel in de jaren die volgden op vele 
momenten binnen de overheid discussie is gevoerd over het gebruik van 
het woord ‘allochtoon’ en sommige politici de negatieve connotatie van één 
deel van het binaire paar erkend hebben, zijn ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ 
in de beleidstaal – en ver daarbuiten – tot op heden springlevend (zie Van 
der Haar & Yanow 2011). De impact van het onderscheid op de manieren 
waarop mensen hun leven leiden en hoe zij zichzelf def iniëren, zoals we 
die in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd aan de hand van persoonlijke 
verhalen, bevestigt dat indeling in categorieën reële consequenties heeft 
voor in- en uitsluiting en dat het mensen de macht geeft om andere mensen 
in termen van identiteitsbeleving een zelfbeeld op te leggen (Edelman 
1977; Scott 1998).
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Appendix

Tabel  Zoektermen in Verslag van openbare gesprekken en hoorzittingen 

(Kamerstukken II 2003-2004, 28689, 10)

Zoekterm Aantal keer aangetroffen

ALLOCHTOON 1289
Allochtoon 147
Allochtone 493
Allochtonen 649

AUTOCHTOON 429
Autochtoon 48
Autochtone 203
Autochtonen 178

ETNICITEIT 59
Etnisch 16
Etnische minderheden 43

BUITENLANDER 143
Buitenlander 31
Buitenlanders 112

MIGRANT 307
Migranten 276
Migrant 31

RACISME/DISCRIMINATIE 235
Racistisch 7
Racisme 17
Discriminatie 152
Discrimineren 20
Discrimineert 5
Gediscrimineerd 34



15 Etnische diversiteit in voetbal op tv
Een Nederlandse case study naar publieksinterpretaties

Dr. Jacco van Sterkenburg1

Professioneel voetbal is anno 2013 een van de belangrijkste bronnen van inter-
nationaal entertainment. Naast de grote kijkersaantallen heeft internationale 
mobiliteit van voetballers ervoor gezorgd dat er spelers op televisie te zien zijn 
die uit alle delen van de wereld komen. De combinatie van grote kijkersaantal-
len en zichtbaarheid van etnische diversiteit maakt voetbal op televisie tot 
een uniek platform – de sportmedia hebben grote macht om betekenissen 
over huidskleur en etniciteit door te geven aan een groot publiek. Het is in 
dat opzicht ook niet verwonderlijk dat een diversiteit aan studies zich heeft 
gericht op de betekenissen van etniciteit en huidskleur die in en door voetbal 
en sport op televisie geconstrueerd worden. Meerdere onderzoeken tonen aan 
dat sport op televisie niet alleen verbindend, maar ook onderscheidend werkt. 
Hieruit blijkt dat sportcommentatoren atleten van diverse etnische origine en 
kleur weliswaar vaak positief in beeld brengen, maar dat ze tegelijk etnisch/
raciale stereotypen gebruiken om de (kwaliteiten van) de atleten te beschrijven. 
De toegeschreven kwaliteiten passen veelal (maar niet altijd) in een breder 
maatschappelijk vertoog over huidskleur en etniciteit dat bestaande processen 
van in- en uitsluiting in stand houdt. Hoewel al vrij veel studies zich hebben 
gericht op mogelijke stereotypen in het sportcommentaar, is er nog maar 
weinig bekend over de manier waarop mediagebruikers daar vervolgens mee 
omgaan en hoe zij de berichtgeving interpreteren. In deze bijdrage wordt daar 
dieper op ingegaan voor de Nederlandse context.

1. Sportmedia en representatie van etniciteit en huidskleur

Professioneel voetbal is tegenwoordig een van de belangrijkste bron-
nen van internationaal entertainment. Ook in Nederland behoren 

1 Dr. Jacco van Sterkenburg is verbonden aan het Erasmus Research Centre for Media Com-
munication and Culture (ermecc), Erasmus Universiteit Rotterdam en Gastonderzoeker aan 
het Mulier Instituut. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een recente studie in het kader van de uefa 
Grant Scheme, een onderzoeksbeurs die de Europese voetbalbond uefa jaarlijks ter beschikking 
stelt aan enkele onderzoekers wereldwijd voor voetbalgerelateerd onderzoek (Van Sterkenburg 
2013b).



284 JAcco VAN STERKENBURG

voetbalprogramma’s wekelijks tot de best bekeken uitzendingen op tele-
visie. Zo trekken de wekelijkse samenvattingen bij Studio Sport elke zondag 
bijna drie miljoen kijkers. In 2012 waren zeven van de tien best bekeken 
uitzendingen op televisie voetbaluitzendingen (sko 2013). Vooral mannen 
kijken, maar ook veel vrouwen, met name naar grote evenementen als het 
wk en ek. Naast de grote kijkersaantallen heeft internationale mobiliteit 
van voetballers ervoor gezorgd dat er spelers op televisie te zien zijn die uit 
alle delen van wereld komen. Zo gebruikt de Volkskrant de term ‘exotisch 
menu’ als zijn auteurs Dibi & Jungman (2008, p. 12) de opstelling beschrijven 
van het Nederlands elftal onder zeventien tijdens het ek in 2008.

De combinatie van grote kijkersaantallen en zichtbaarheid van etnische 
diversiteit maakt voetbal op televisie tot een uniek platform. De Britse 
sportsocioloog Carrington (2011) stelt in dit verband dat de sportmedia 
van alle hedendaagse instituties waarschijnlijk de meeste macht hebben 
om betekenissen van huidskleur en etniciteit door te geven aan een groot 
publiek. Bij uitstek geldt dit dan voor de volkssport en mediasport nummer 
1: voetbal op televisie. En dit geldt niet alleen voor Nederland, de populariteit 
en multi-etniciteit van voetbal op televisie is evenzeer te zien in veel andere 
landen in Europa (Poli et al2013).

Het is in dat opzicht ook niet verwonderlijk dat een diversiteit aan studies 
zich heeft gericht op de betekenissen van etniciteit en huidskleur die in 
en door voetbal en sport op televisie geconstrueerd worden. Hoewel een 
deel van deze studies de (tijdelijk) verbindende kracht van het gezamenlijk 
kijken naar voetbal op televisie aantoont voor gevoelens van nationale 
trots en identiteit (Van Hilvoorde et al. 2010; Van Sterkenburg 2013a), laat 
het merendeel van de studies een ander beeld zien. Zij tonen aan dat sport 
op televisie niet zozeer verbindend, maar vooral onderscheidend werkt. 
Dit onderzoek, veelal gedaan in Noord-Amerika en Engeland, bestaat 
voornamelijk uit inhoudsanalyses van sportmediacommentaar en hanteert 
over het algemeen een definitie van ‘race’ of ‘ethnicity’ in termen van Black 
en White. Uit de resultaten van de inhoudsanalyses blijkt dat sportcom-
mentatoren atleten van diverse etnische origine en kleur weliswaar vaak 
positief in beeld brengen, maar dat ze tegelijk etnisch/raciale stereotypen 
gebruiken om de (kwaliteiten van) de atleten te beschrijven. Zo blijken 
prestaties van Zwarte2 (‘Black’) atleten voornamelijk te worden geduid in 

2 Ik gebruik hier de termen Zwart en Wit met hoofdletters om aan te geven dat het sociale 
categorieën zijn met een politieke inhoud die de Engelse categorieën Black en White in de 
genoemde studies representeren. De categorie ‘Black’ omvat bijvoorbeeld in genoemde studies 
een diversiteit aan etniciteiten en kleuren (zie ook Hermes & Reesink 2003); ‘Black’ is in die zin 
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termen van ‘natuurlijke’ fysieke aanleg en bouw (Hylton 2009). Dit vertoog 
komt overeen met een breder maatschappelijk common sense vertoog dat 
succes van Zwarte atleten uitlegt in termen van natuurlijke genetische 
kwaliteiten van Zwarte, Afrikaanse mensen op het gebied van snelheid, 
atletische capaciteiten en kracht. Onderzoekers als Leonard (2004) hebben 
echter terecht opgemerkt dat deze nadruk op fysieke kwaliteiten niet per 
se kan worden opgevat als bewondering voor en emancipatie van Zwarte 
atleten.

De sterke nadruk op natuurlijke atletische aanleg heeft tot gevolg dat 
andere capaciteiten raken ondergesneeuwd die ook noodzakelijk zijn 
om topprestaties neer te zetten; het gaat dan om mentale kwaliteiten als 
trainingsarbeid, hard werken en doorzettingsvermogen. Succes van Witte 
atleten, zo blijkt uit de studies, wordt juist wél relatief vaak beschreven in 
dergelijke ‘mentale’ termen (Billings & Eastman 2002; McCarthy & Jones 
1997). Daarnaast blijven de prestaties van Witte atleten vaker onzichtbaar 
doordat ze minder nadrukkelijk worden geassocieerd met een hyper-fysiek 
atletisch lichaam (Carrington 2002). En ook al blijkt uit de meest recente 
studies dat dit expliciete mentale onderscheid minder vaak wordt gemaakt 
dan voorheen, de sterke nadruk op natuurlijke atletische aanleg van Zwarte 
atleten is nog steeds aan de orde van de dag.

Amerikaanse onderzoekers spreken in dit verband van een ‘Brain-Brawn 
distinction’ (Geest-Lichaam-onderscheid), waarbij Zwarte sporters worden 
gerepresenteerd als lichamelijk superieur maar mentaal/geestelijk zwak. 
Kritische sportwetenschappers duiden deze betekenisgeving aan als 
enlightened racism (Sabo & Jansen 1998; Hylton 2009): succes van Zwarte 
mensen wordt gerepresenteerd als acceptabel en vanzelfsprekend in acti-
viteiten die fysieke kracht vragen zoals sport, maar niet in andere sociale 
domeinen zoals het bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Op die manier 
kan betekenisgeving aan huidskleur en etniciteit in sport doorwerken in 
kansen en mogelijkheden die mensen hebben/krijgen in maatschappelijke 
domeinen buiten sport.

Nederlandse context

Het geringe aantal studies dat in Nederland is gedaan naar sportcommen-
taar bevestigt in grote lijnen de resultaten uit Engelse en Amerikaanse 

een containerbegrip voor diverse etnische (niet-Witte) minderheidsgroepen, terwijl ‘White’ 
veelal refereert aan de Witte etnische meerderheidsgroep. Zie ook Van Sterkenburg, Knoppers 
& De Leeuw (2010) voor een kritiek op het gebruik van Black en White in deze studies. 
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onderzoeken. Knoppers & Elling (1999) lieten bijvoorbeeld zien dat een 
vertoog over ‘natuurlijk fysiek’ een dominant frame was in Nederlands 
sportcommentaar om Zwarte atleten te beschrijven. De overtuiging dat 
Zwarte mensen van nature explosiever en sneller zijn dan Witte mensen 
kwam ook naar boven in de Nederlandse kranten toen ze de winst van de 
Witte Franse sprinter Lemaitre op de 100 meter sprint beschreven tijdens 
de ek Atletiek in 2010. Kranten duidden de winst op 29 juli 2010 als his-
torisch wegens zijn (Witte) huidskleur. nrc.next kopte bijvoorbeeld ‘Niet 
zwart, maar toch razendsnel’, het nrc Handelsblad ‘Fransman te snel voor 
donkere sprinters’ en het Algemeen Dagblad ‘Na 28 jaar weer een blanke 
sprintkampioen’ (zie Van Sterkenburg et al. 2010b). Een recente explore-
rende inhoudsanalyse van voetbalcommentaar op RTL 4 in het seizoen 
2007/2008 laat zien dat het in het Nederlands voetbalcommentaar met 
name de voetballers van Surinaamse afkomst zijn die worden beschreven 
in termen van hun fysieke capaciteiten (Van Sterkenburg et al. 2012). Meer 
systematisch vervolgonderzoek is echter nodig om hier meer zicht op te 
krijgen. Zulk vervolgonderzoek is des te belangrijker omdat mediavertogen 
niet eenduidig zijn en door de tijd heen veranderen. Daarnaast kunnen de 
manieren waarop mediagebruikers de sportmedia-inhoud interpreteren 
verschillen van persoon tot persoon. Mediagebruikers nemen immers niet 
passief de mediaberichtgeving over, maar zijn actief in hun interpretaties 
en kunnen er een eigen draai aan geven. Hermes (2005) stelt in dit verband 
dat betekenisgeving altijd ontstaat in de interactie tussen tekst en kijker. 
Het geeft aan dat inhoudsanalyses maar een beperkt zicht geven op wat er 
uiteindelijk gebeurt met sportmediaberichtgeving over etniciteit en huids-
kleur. Om beter in beeld te krijgen wat er gebeurt in de interactie tussen 
tekst en kijker is aanvullend onderzoek onder mediagebruikers nodig. De 
casestudy die ik zal beschrijven in dit hoofdstuk speelt in op die noodzaak 
en draagt bij aan kennisvermeerdering op dit terrein. Voordat ik dieper 
inga op de casestudy zelf, zal ik in de volgende paragraaf de bredere context 
ervan weergeven door de voornaamste conclusies uit eerder onderzoek 
te bediscussiëren dat zich richtte op publieksreceptie van huidskleur en 
etniciteit in sport op televisie.

2. Receptie/interpretatie van het sportmediavertoog

In tegenstelling tot de aanzienlijke hoeveelheid (internationale) inhouds-
analyses die gedaan is naar representaties van etniciteit en huidskleur in 
de sportmedia, is er maar weinig bekend over de receptie daarvan door 
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mediagebruikers. Receptiestudies die gedaan zijn rond etniciteit en huids-
kleur, hebben zich vooral gericht op (onder andere) nieuwsprogramma’s, 
soaps en politieseries, maar niet op sport (bijvoorbeeld De Bruin 2005; 
Gillespie 1995; Liebes & Katz 1990). Er zijn echter wel enkele vermeldens-
waardige uitzonderingen. Zo heeft Morning (2009) onderzoek gedaan onder 
Amerikaanse studenten naar hun conceptualisering van ‘race’; een van 
haar bevindingen was dat studenten vooral geneigd zijn te praten over 
natuurlijke biologische verschillen tussen de ‘Zwarte’ en ‘Witte’ ‘rassen’ 
als het specifiek over sport ging. Eveneens in relatie tot de Amerikaanse 
context concludeerden Buff ington & Fraley (2008) in hun receptiestudie 
dat zowel Zwarte als Witte mediagebruikers een hegemoniaal Brain-Brawn-
vertoog hanteren om betekenis te geven aan atleten. Dit komt overeen 
met de paar Nederlandse studies die gedaan zijn onder mediagebruikers 
van diverse etnische komaf (Hermes 2005; Knoppers & Elling 2001; Van 
Sterkenburg & Knoppers 2004). Deze studies richten zich over het alge-
meen overigens niet op verschillen in receptie tussen mediagebruikers van 
diverse etnische komaf. Een uitzondering is de studie van Van Sterkenburg 
& Knoppers (2004), die discoursen onderzochten van Nederlandse studen-
ten van Nederlandse en Surinaamse afkomst om betekenis te geven aan 
oververtegenwoordiging van Zwarte en Witte sporters in diverse sporten. 
Hun belangrijkste bevinding was dat zowel studenten van Surinaamse 
als Nederlandse afkomst een ‘natuurlijk’ fysiek discours gebruikten om 
betekenis te geven aan Zwarte sporters. Deze receptieonderzoeken waren 
echter relatief kleinschalige, explorerende studies die vervolgonderzoek 
nodig hebben, temeer omdat resultaten uit andere studies soms in een 
andere richting wijzen. McCarthy et al. (2003) laten bijvoorbeeld zien in 
hun studie naar voetbal op televisie dat diverse etnische publieksgroepen 
niet zozeer overeenkomen in hun receptie van het voetbalmediadiscours 
over etniciteit, maar juist verschillen. De onderzoekers concludeerden dat 
Zwarte televisiekijkers het hegemoniale sportmediavertoog expliciet ver-
werpen omdat ze het als stereotiep en beledigend ervaren. Bij Witte kijkers, 
daarentegen, bleek slechts een dunne lijn te bestaan tussen bewustzijn 
van de stereotypen enerzijds en acceptatie ervan anderzijds. Met andere 
woorden, ook al waren de Witte respondenten zich ervan bewust dat com-
mentatoren etnisch-raciale stereotypen gebruiken om de prestaties van 
Zwarte spelers te duiden, waarin de nadruk lag op hun natuurlijke fysieke 
kwaliteiten, zij gaven tegelijk aan dat deze stereotypen waarschijnlijk ook 
wel kloppen. Gezien de deels tegenstrijdige resultaten die deze studies laten 
zien is meer inzicht in publieksinterpretaties van etniciteit en huidskleur 
in de sportmedia gewenst.
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Doel van de studie

Het onderhavige onderzoek speelt in op de behoefte aan meer inzicht in 
publieksinterpretaties van sport op televisie. Ik richt me daarbij specifiek op 
voetbal op televisie omdat dat zich kenmerkt door 1) een grote etnische di-
versiteit van spelers en 2) grote populariteit bij mediagebruikers. Met name 
voor jongens biedt voetbal op televisie een startpunt voor gemeenschap-
pelijke alledaagse discussies, bijvoorbeeld over individuele spelers en hun 
kwaliteiten. Doelstelling van deze studie is om de impliciete en expliciete 
betekenissen toegekend aan etniciteit en huidskleur in deze discussies 
over voetbal boven tafel te krijgen. De theoretische lens en methoden die ik 
daarbij gebruik, zal ik in de volgende twee paragrafen uitvoeriger bespreken.

3. Cultural studies

Mijn theoretische lens in deze studie wordt gevormd door een cultural 
studies-perspectief. Dat perspectief ziet sport en media als plekken waar 
betekenissen worden geconstrueerd aan etniciteit en huidskleur. Deze 
betekenissen worden geproduceerd in en door discoursen. De definitie van 
‘discours’ die ik hanteer is gebaseerd op die van Stuart Hall (1997, p. 6) die 
aan discours refereerde als ‘Ways of referring to or constructing knowledge 
about a topic or practice: a cluster (or formation) of ideas, images and practi-
ces, which provide ways of talking about a particular topic or practice […].’

Etniciteit en huidskleur krijgen betekenis in en door discoursen, met 
andere woorden in en door de manier waarop wij gezamenlijk (inclusief de 
media) erover praten en schrijven. Die betekenissen staan echter nooit vast, 
ze zijn sociaal geconstrueerd en daarom altijd aan verandering onderhevig 
en contextgebonden. Zo wordt in de context waarin het huidige onderzoek 
zich afspeelt – de Nederlandse context – aan etniciteit en huidskleur op 
een specif ieke manier betekenis verleend als we ze vergelijken met andere 
landen. Daar waar, zoals eerder gezegd, in Engeland en de vs vaak over 
‘race’ wordt gepraat in termen van Black en White is het in Nederland 
gebruikelijker om over ‘etniciteit’ te praten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de 
uniek-Nederlandse termen van allochtoon en autochtoon (Van der Haar & 
Yanow 2011). Hoewel deze termen volgens het formele overheidsdiscours zijn 
gebaseerd op geboorteplaats van ouders zonder referentie aan huidskleur,3 

3 Iemand van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, is in dit vertoog ‘autochtoon’, 
iemand van wie een van beide ouders buiten Nederland is geboren, ‘allochtoon’.
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speelt huidskleur wel degelijk een essentiële rol in het gebruik van deze 
termen in het alledaagse discours. Zo wordt de term allochtoon over het 
algemeen gebruikt om mensen met een niet-Witte huidskleur aan te duiden 
ongeacht geboorteplaats van ouders. De term autochtoon daarentegen is 
over het algemeen voorbehouden aan Witte mensen van Nederlandse af-
komst. Op die manier is huidskleur een structurerend principe om mensen 
etnisch te categoriseren in het alledaagse vertoog in Nederland. Soms komt 
het belang van huidskleur voor etnische categorisering meer expliciet naar 
voren in termen als Wit of Blank en Zwart of Donker, die ook regelmatig 
worden gebruikt in het Nederlands praten en schrijven over etniciteit en 
huidskleur. Vanwege die vermenging van huidskleur en etniciteit in het 
alledaagse vertoog neem ik in het vervolg van dit hoofdstuk beide begrip-
pen samen (‘huidskleur/etniciteit’). Behalve het gebruik van de termen 
allochtoon en autochtoon worden ook etnische categorieën als Surinaams, 
Turks, Marokkaans en Antilliaans regelmatig gebruikt in het mainstream 
mediadiscours en alledaags praten over etniciteit in Nederland. Deze cate-
gorieën zijn gebaseerd op de vier grootste etnische minderheidsgroepen in 
Nederland volgens overheidsstatistieken (cbs 2012). Hierbij blijft de etnische 
categorie Nederlands veelal onzichtbaar, wat laat zien dat deze dominante 
etnische groep over het algemeen niet wordt gezien als ‘etnisch’ in het 
alledaagse praten over etniciteit.

Volgens een cultural studies-perspectief hangen de specif ieke beteke-
nissen die aan deze etnische categorieën wordt gegeven vervolgens sterk 
samen met machtsverhoudingen in de maatschappij; bepaalde sociale 
groepen hebben meer middelen en macht dan andere om hun discours 
over etniciteit/huidskleur door te geven en hegemoniaal te maken in de 
maatschappij. Echter, macht en hegemonie zijn altijd tijdelijk en moeten 
steeds opnieuw herwonnen en bevochten worden (Hall 1995). Binnen de 
samenleving woedt daardoor voortdurend een strijd over de heersende 
betekenissen van etniciteit/huidskleur.

(Mannen)voetbal op televisie is een van de plekken waar die strijd 
om betekenisgeving wordt gevoerd en waar heersende betekenissen 
over etniciteit/huidskleur continu worden gereconstrueerd, versterkt 
en/of weerlegd. Dit gebeurt veelal niet expliciet, maar impliciet en door 
gebruik van alledaagse stereotypen die als het ware verborgen zitten in 
het commentaar en de tv-beelden. Een belangrijke vraag hierbij is wat 
mediagebruikers doen met deze stereotypen. In eerdere studies hebben 
diverse auteurs al laten zien dat kijkers niet per se en niet altijd de bete-
kenissen overnemen zoals de mediamakers die vooraf beogen (bijv. Liebes 
& Katz 1995; Morley 1983). Mediagebruikers hebben met andere woorden 
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de macht om mediaberichten op een eigen manier te interpreteren, die 
niet strookt met de boodschap die mediamakers er zelf in leggen. In de 
casestudy die ten grondslag ligt aan dit hoofdstuk is onderzocht welke 
discoursen worden gebruikt door een etnisch diverse groep jongeren als 
zij betekenis geven aan voetballers van diverse etnisch-raciale origine 
die zij kennen van televisie. De methode die ik heb gebruikt om deze 
betekenissen boven tafel te krijgen, zal ik bespreken in de volgende 
paragraaf.

4. Methode

Om de interpretaties en betekenisgeving van kijkers te onderzoeken 
zijn groepsinterviews gehouden. Groepsinterviews hebben het voordeel 
dat ze lijken op het alledaagse praten over voetbal op televisie waarin 
betekenissen en interpretaties in interactie met anderen tot stand komen 
(Fitzgerald 2012; Van Sterkenburg 2013c). De groepsinterviews duurden 
drie kwartier tot anderhalf uur en zijn verricht door ma-studenten in de 
cursus Publiek en receptie aan de Universiteit Utrecht, onder supervisie 
van de hoofdonderzoeker (auteur van dit hoofdstuk) die ook coördinator 
was van een deel van de cursus.4 Studenten hebben allen dezelfde in-
structie en eenzelfde basis-topiclijst ontvangen om te gebruiken tijdens 
de interviews. De topiclijst is voortgekomen uit de wetenschappelijke 
literatuur, oriënterende gesprekken met andere televisiekijkers, eerdere 
interviews en overleg met collega-onderzoekers. Door met topics te werken 
kwamen vergelijkbare thema’s aan bod in de verschillende interviews, 
terwijl de interviews daarnaast de mogelijkheid hadden om zelf waar 
nodig aanvullende thema’s te behandelen of bepaalde voorbeelden te 
geven. Op die manier is zo veel mogelijk recht gedaan aan de leefwereld 
van de individuele participanten en hun betekenisgeving (zie ook Van 
Sterkenburg, 2013b). De interviews zijn afgenomen bij mensen thuis en 
een enkele keer op de universiteit. Respondenten waren afkomstig uit 
diverse plaatsen in Nederland en de interviews zijn dan ook afgenomen op 
verschillende locaties, onder andere Born, Den Bosch, Enschede, Ermelo 
en Utrecht.

4 Ik wil alle studenten in de cursus ‘Publiek en receptie’ aan de Universiteit Utrecht (2012/13) 
– het deel dat ik gecoördineerd heb – bedanken voor hun inzet en de levendige discussies die 
we hadden over het onderwerp. 
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Sample

In totaal zijn 9 groepsinterviews gehouden met 37 respondenten in 
november en december 2012. De totale onderzoeksgroep bestond uit 19 
mannen en 17 vrouwen tussen 15 en 31 jaar oud, voor het overgrote deel 
studenten aan een Nederlandse universiteit. Sommige respondenten 
voetbalden zelf of waren voetbalfan, andere niet. Het betrof een etnisch 
diverse groep met 24 (‘Witte’) respondenten van Nederlandse afkomst 
en twaalf respondenten van gemengde komaf: Indonesisch-Nederlands, 
Turks-Nederlands, Jamaicaans-Nederlands, Egyptisch-Nederlands en 
Thais-Nederlands. Elke focusgroep bestond uit drie tot vijf mensen. Zeven 
van de negen focusgroepen waren etnisch gemengd van samenstelling en 
twee niet; van die twee etnisch homogene groepen bestond één focusgroep 
geheel uit Turks-Nederlandse respondenten en één geheel uit ‘autochtoon’-
Nederlandse respondenten. Rekrutering van de respondenten vond plaats 
via persoonlijke contacten van de student-interviewers en vervolgens via 
de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’ (Baarda et al. 1996).

Definitie van etniciteit/huidskleur

In de interviews stond de betekenisgeving van respondenten aan Zwarte 
en Witte voetballers vaak centraal. Hoewel ik me realiseer dat de termen 
Zwart en Wit containerbegrippen zijn en hun beperkingen kennen, zijn ze 
gebruikt in de interviews in verband met vergelijkbaarheid met interna-
tionale studies die ook deze categorisering gebruikten. Onder die inter-
nationale studies valt ook een casestudy, gedaan voor de Engelse context, 
die tezamen met de casestudy die ik hier beschrijf over Nederland, het 
meeromvattende project vormde in het kader van de uefa Grant Scheme 
(zie ook voetnoot 1). Daarnaast is het wel of niet hebben van een Witte 
huidskleur – zoals eerder gezegd – nog steeds een belangrijke ‘marker’ 
van verschil in westerse landen inclusief Nederland (zie ook Captain & 
Ghorashi 2001; Essed & Trienekens 2008; Wekker & Lutz 2001). Behalve de 
categorieën Zwart en Wit zijn ook andere, meer contextspecif ieke etnisch-
raciale categorieën gebruikt door de respondenten in de interviews zoals 
Marokkaans, Surinaams, en Afrikaans. De etnisch-raciale categorieën die 
ik gebruik in de beschrijving van mijn resultaten ref lecteren steeds de 
categorieën en labels zoals die door de respondenten in de interviews zelf 
ook zijn gebruikt.
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Analyse

Analyse van de interviews vond plaats door inzichten uit de zogenaamde 
grounded theory-benadering toe te passen op de letterlijk uitgeschreven 
transcripten van de groepsinterviews. Het betekent dat de data allereerst 
per zin of per fragment zijn geanalyseerd, en gezocht is naar thema’s 
en patronen die uit de data naar voren komen (Strauss & Corbin 1990). 
Het resultaat van deze fase van ‘open coderen’ waren vele labels die de 
interviewdata representeerden. Daarna zijn labels met elkaar vergeleken 
en zijn de labels die qua inhoud op elkaar leken samengenomen onder 
bredere, overkoepelende thema’s. In deze fase van axiaal coderen werd 
ook steeds gezocht naar bewijs en tegenbewijs in de data om de ‘rijkheid’ 
van de data te leren kennen. Daarnaast werd stelselmatig gecheckt of de zo 
gevormde overkoepelende thema’s nog wel ‘de lading dekten’, met andere 
woorden of de labels die eronder vielen inderdaad genoeg inhoudelijke 
overeenkomsten hadden om ze samen te nemen, of dat er voor sommige 
labels toch een nieuw overkoepelend thema gecreëerd moest worden. Na 
deze fase van axiaal coderen werd gekeken welke thema’s dominant waren 
over de interviews heen. Dit resulteerde in een beperkt aantal thema’s die 
in feite de dominante discoursen representeerden die de respondenten 
gebruikten bij hun betekenisgeving aan (kwaliteiten van) voetbalspelers 
van diverse raciaal-etnische komaf.

5. Resultaten

In deze paragraaf identificeer ik de dominante discoursen die respondenten 
gebruikten bij betekenisgeving aan voetbalspelers van diverse etniciteit/
huidskleur. Daarbij heb ik alle respondenten samengenomen als (multi-
etnische) onderzoekspopulatie, ik heb derhalve geen vergelijkingen gemaakt 
tussen respondenten van diverse etnische origine onderling.

Het natuurlijke fysieke discours

Het meest dominante discours dat respondenten, ongeacht etniciteit/
huidskleur, gebruikten en dat stelselmatig terugkwam in de interviews 
komt overeen met wat ik in een eerdere studie het ‘natuurlijke fysieke 
discours’ heb genoemd (Van Sterkenburg & Knoppers 2004). Binnen dit 
discours worden Zwarte voetbalspelers geassocieerd met natuurlijke 
fysieke kracht, explosieve snelheid en atletisch vermogen. Soms werd in 
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plaats van van ‘Zwarte spelers’ ook gesproken van ‘Afrikaanse spelers’. De 
dominantie van Zwarte atleten in sprintf inales werd in dit verband ook 
regelmatig genoemd en deze waarneming werd vervolgens veralgeme-
niseerd naar Zwarte en Afrikaanse voetballers; ook zij zijn volgens veel 
geïnterviewden ‘van nature’ snel net zoals Zwarte of Afrikaanse sprinters 
dat zijn. Sommige respondenten verklaarden de vermeende ‘natuurlijke’ 
snelheid en kracht van Zwarte atleten en voetballers door te wijzen op de 
historie van slavernij en fysieke arbeid die zij meedragen. Het is volgens 
hen niet verwonderlijk dat sporen daarvan nog steeds zichtbaar zijn in 
superieure fysieke en atletische kwaliteiten van Zwarte mensen vandaag 
de dag.

De waargenomen natuurlijke fysieke kracht van Zwarte atleten leidde 
er soms toe dat respondenten Zwarte voetballers associeerden met ‘puur 
natuur’ en met dierlijke karakteristieken. Zo had een respondent het bij-
voorbeeld over de Zwarte voetballer van Ivoriaanse afkomst Wilfred Bony 
als een ‘beest’. Een andere respondent had het over Bony, en over diens 
collega-voetballer Didier Drogba als ‘puur’ en ‘één brok spier’:

Nou die man is gewoon puur… die is gewoon puur! Als je die man ziet 
dan is het gewoon één brok spier die er staat. Die man straalt gewoon 
een bepaalde mannelijkheid uit.
Interviewer: Is dat iets typisch Afrikaans?
Ja. Ook wel. Bij Drogba vond ik dat ook, daar had je dat ook. (mannelijke 
respondent van Nederlandse komaf)

Als het over lichaamsbouw ging, werden ook andere etnisch-raciale 
groepen en categorieën genoemd dan Zwart of Wit. Zo spraken respon-
denten in plaats van over Zwarte spelers, zoals al gezegd, ook vaak over 
Afrikaanse spelers; deze termen werden min of meer door elkaar gebruikt. 
Afrikaanse spelers werden ook geassocieerd met natuurlijke fysieke kracht 
en snelheid. Daarnaast hadden geïnterviewden het soms over spelers van 
Aziatische komaf. Als dit gebeurde werd over het algemeen gezegd dat 
Aziatische voetballers lichamelijk te fragiel zijn om goed te voetballen 
(‘die maai je allemaal zo omver’). Ze worden weliswaar gezien als snel en 
‘lichtvoetig’, maar niet als fysiek krachtig. Door het gebrek aan fysieke 
kracht zullen ze het in het professionele voetbal altijd moeilijk hebben, 
zo wordt gezegd. Tot slot werd gesproken over spelers van Turkse en 
Braziliaanse afkomst die de beste bouw zouden hebben voor voetbal: 
‘niet al te grote mannen rond de 1.80 meter en 1.75 meter die goed op hun 
voeten staan.’
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Het mentale discours

Een ander discours dat werd gebruikt in samenhang met het ‘natuurlijke’ 
fysieke vertoog is het ‘mentale discours’. Hoewel niet zo dominant aanwezig 
in de interviews als het fysieke discours is het gebruik van een mentaal 
discours opvallend omdat het teruggrijpt op expliciete verschillen tus-
sen Zwart en Wit in intelligentie en rationaliteit. Respondenten die dit 
discours gebruikten, gaven over het algemeen aan dat Zwarte voetballers 
tekortschieten in tactische kwaliteiten, voetbalinzicht en rationaliteit. 
Witte spelers worden daarentegen wél als tactisch sterk gezien. In meerdere 
interviews wordt bijvoorbeeld gezegd dat Zwarte of Afrikaanse spelers 
‘domme overtredingen maken’ of minder nadenken in het veld: ‘Ik denk dat 
het bij veel Afrikaanse spelers is van: eerst doen dan denken.’ Een van de 
respondenten geeft in dit verband aan dat op de centrale ‘nummer 10’-positie 
in het veld veel blanke spelers en weinig Zwarte spelers te vinden zijn omdat 
er een verschil is in tactisch inzicht tussen ‘Blank’ en ‘Zwart’:

[...] Blank heb je overal wel [op het veld], maar ik zie nooit Zwarten als 
echte spelverdeler […]. Ik zie echt als de nummer 10 toch niet echt, eehm, 
dat zijn alleen maar blanken bijna. Die hebben toch wat meer overzicht 
denk ik.

In samenhang met dit vermeende raciale verschil in (spel)intelligentie wordt 
gezegd dat Zwarte en/of Afrikaanse spelers agressiever zijn in het veld dan 
Witte spelers en bovendien meer temperament en minder zelfbeheersing 
hebben. Als voorbeeld noemt een respondent de Africa Cup of Nations 
waar volgens hem de spelers ‘elkaar helemaal naar de tering schoppen’. Een 
enkele keer wordt dit ook gezegd over spelers van Surinaamse afkomst die 
dan worden afgezet tegen ‘Europese spelers’:

Ik denk toch dat Europeanen toch wel meer over dingen nadenken als ze 
iets doen. Terwijl het Afrikaans en het Surinaams wat meer passievol […]
Interviewer: ‘Temperament…’
Temperamentvol doen wat in hun opkomt en daarna pas gaan denken 
wat de gevolgen zijn.
(mannelijke respondent van Nederlandse afkomst)

Hoewel respondenten binnen het mentale discours meestal een contrast 
construeerden tussen enerzijds Zwarte of Afrikaanse voetballers en ander-
zijds Witte of Europese voetballers, bediscussieerden ze soms ook andere 
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etnische groepen. Zo werden voetballers van Marokkaanse afkomst betiteld 
als ‘ egocentrisch’. Van Braziliaanse voetballers werd eveneens gezegd dat ze 
geen teamspelers zijn, al werd daarbij ook meteen de opmerking gemaakt 
dat het wel erg goede voetballers zijn. Latijns-Amerikaanse voetballers 
werden soms vergeleken met Europese voetballers, waarbij de Europese 
voetballers dan werden beschreven als tactischer en gedisciplineerder. 
Over Aziatische voetballers werd juist gezegd dat ze wél intelligent, gedis-
ciplineerd en tactisch sterk zijn. Zij worden echter van nature lichamelijk 
niet geschikt bevonden voor (professioneel) voetbal, zoals ik in de vorige 
paragraaf heb beschreven.

Contradicties en overige discoursen

Binnen de discoursen over fysieke en mentale discoursen waren af en toe 
ook tegenstellingen te bespeuren die het hegemoniale Brain Brawn-discours 
uitdaagden. Zo gaven sommige respondenten expliciet aan niet te geloven 
in de natuurlijke fysieke superioriteit van Zwarte of Afrikaanse atleten en 
benoemden ze juist (ook) Witte atleten die qua fysiek postuur boven de 
anderen uitsteken. Zo wordt de Witte Zweedse voetballer van Kroatisch-
Bosnische komaf Zlatan Ibrahimović betiteld als een ‘beest’ door diens 
imposante fysiek. Tevens koppelt een van de respondenten fysieke kracht 
niet zozeer aan Zwarte Afrikaanse voetballers, maar juist aan Witte Engelse 
verdedigers: ‘Dat zijn gewoon van die robuuste stevige kerels. Daar wil je 
niet graag tegen voetballen, want dat zijn gewoon beren en sterke spelers.’ 
Meteen erna geeft de betreffende respondent overigens een beschrijving van 
Braziliaanse spelers die wel geheel past binnen een hegemoniaal discours 
over Latijns-Amerikaanse en Zwarte voetballers als ‘wat losser, wat soepeler’.

Behalve het fysieke vertoog wordt ook het hegemoniale mentale discours, 
waarin Witte voetbalspelers als tactischer en rationeler worden gezien dan 
Zwarte spelers, af en toe tegengesproken. Zo geven diverse respondenten 
aan dat er geen verschil is in tactisch inzicht tussen Zwarte en Witte 
spelers, maar dat tactisch inzicht en mentaliteit afhangen van individu-
ele persoonlijkheid. Anderen zeggen dat het zogenaamde fenomeen van 
‘stacking’ waarbij posities in het veld (zoals de centrale nummer 10-positie) 
samenhangen met de raciaal-etnische achtergrond van spelers, niet (meer) 
plaatsvindt in het hedendaagse professionele voetbal.

Buiten deze tegenstrijdigheden gebruikten respondenten nu en dan ook 
geheel andere discoursen dan het mentale of fysieke discours om betekenis 
te geven aan voetbalspelers van diverse etnische/raciale origine. Zo gebrui-
ken sommige respondenten een ‘economisch/hard work-discours’, waarin 
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zij teruggrijpen op sociaal-economische, geracialiseerde ongelijkheden om 
onderscheid tussen Zwarte en Witte atleten te construeren en te verklaren. 
Enkele respondenten geven bijvoorbeeld aan dat Zwarte voetballers harder 
werken dan Witte voetballers, omdat sport de enige uitweg is voor hen om 
succesvol te zijn, terwijl Witte/blanke mensen veel meer maatschappelijke 
keuzemogelijkheden hebben om succesvol te zijn.

Ik denk misschien dat het de enige uitweg is en dat ie daarom zijn best 
doet. Zij leren daar [in Afrika red.], dat als je rent en je wint, dan kom 
je ergens. Anders moet je gaan verbouwen en zo. En hier [in Nederland 
red.] kan je nog studeren en heb je meer keuzes.
(mannelijke respondent van Turkse afkomst)

Ook zegt een respondent dat Zwarte sporters met hun sportbeoefening 
hun familie moeten onderhouden die achtergebleven is in het land van 
herkomst. Dit zorgt voor grotere ambitie bij Zwarte voetballers om te slagen 
en geld te verdienen met hun sportbeoefening. Er wordt dus teruggegrepen 
op geracialiseerde economische ongelijkheden om te verklaren waarom 
Zwarte, Afrikaanse voetballers harder werken om de top te halen dan Witte 
(Europese) voetballers. Een enkele keer wordt een hard work theme gebruikt 
zonder een verband te leggen met economische omstandigheden. Zo geeft 
een van de respondenten aan dat Zwarte mensen in Nederland uitblinken in 
sport omdat ze voelen dat ze een etnische minderheid zijn; als minderheid 
willen ze zich extra bewijzen, waardoor ze harder werken: ‘Misschien omdat 
ze in de minderheid zijn dat ze juist daarboven uit willen stijgen; dat ze zich 
extra willen bewijzen en daarom altijd dat stapje extra geven.’

Gerelateerd aan een ‘hard work-discours’ is een ‘cultureel discours’ dat 
ook terug te zien is in de interviews. In een cultureel discours grijpen res-
pondenten terug op culturele kenmerken van sporters/voetballers om hun 
bepaalde sportkwaliteiten toe te dichten, zoals snelheid. Zo wordt gezegd 
dat bepaalde sporten vanuit de historie nu eenmaal bij bepaalde landen 
en culturen horen zoals sprint hoort bij ‘Afrika’ en bij de ‘Zwarte cultuur’. 
Daardoor is de kans ook groter, zo wordt gezegd, dat Zwarte mensen snel 
zijn. Zij investeren er, door hun culturele achtergrond en de plek die sprint 
inneemt in hun cultuur, simpelweg meer energie in.

Misschien is het ook een cultureel ding. Misschien dat mensen in hun 
cultuur allemaal heel fanatiek zijn met die sport. En er dus ook meer 
goede mensen uit voortkomen.
(vrouwelijke respondent van Nederlands-Poolse komaf)
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6. Discussie en conclusie

In de sportjournalistiek worden prestaties van zwarte sportmensen 
vrij makkelijk beschreven in termen als: natuurlijke aanleg […] Doet 
een blanke sportmens iets goed, dan knoopt men daar vaak de termen: 
verkregen door hard werken, puur op intellect of doorzettersmentaliteit 
aan vast.
(Mart Smeets, in Koster 1990, p. 2)

Bovenstaand citaat komt van de ervaren Nederlandse sportcommentator 
Mart Smeets. Hoewel de uitspraak zelf gedateerd is, kunnen we constateren 
dat het beeld dat erin geschetst wordt nog steeds actueel is. Dat komt in de 
eerste plaats naar voren uit de internationale inhoudsanalyses die gedaan 
zijn en die, tot op de dag van vandaag, over het algemeen laten zien dat 
de sportmedia een verschil construeren tussen Zwarte en Witte atleten. 
Daarbij wordt Zwart veelal geassocieerd met fysieke capaciteiten (met 
name explosieve snelheid) en Wit met mentale, geestelijke capaciteiten.5 
Het geringe Nederlandse onderzoek hiernaar bevestigt dit in grote lijnen 
(Knoppers & Elling 1999; Van Sterkenburg et al. 2012). Tegelijk is op het 
specif ieke gebied van voetbal meer onderzoek nodig om hier goed zicht 
op te krijgen. Dit is des te relevanter omdat ook de beperkte hoeveelheid 
studies die zich hebben gericht op publieksinterpretaties aantonen dat het 
mediapubliek eenzelfde onderscheid maakt, ook in Nederland (Hermes 
2005; Knoppers & Elling 2001; Van Sterkenburg & Knoppers 2004). Deze 
overlap lijkt erop te duiden dat de sportmediaberichtgeving en alledaagse 
vertogen over etniciteit elkaar vooral versterken en bevestigen. Een van 
de voornaamste conclusies die uit de huidige case study naar voren komt 
is dat raciale stereotypen en discoursen nog steeds springlevend zijn, zelfs 
in een tijd waarin het praten over ‘natuurlijke’ raciale verschillen vaak 
openlijk wordt afgewezen en tot een taboe is verworden, en waarin het 
gebruikelijker is te praten over bijvoorbeeld ‘de multiculturele samenleving’ 
en ‘de islam’ (Essed & Trienekens 2008). Raciaal geladen mindsets zoals die 
in dit onderzoek zichtbaar worden, komen overeen met wat Sabo & Jansen 
(1998) ‘enlightened racism’ noemden en Müller et al. (2007) ‘processen 
van racialisering’ (processes of racialization): onbewuste, routinematige 

5 Wel moet opgemerkt worden dat er enkele studies zijn die dit beeld niet bevestigen of die een 
gelijkwaardiger wordende berichtgeving waarnemen (Billings 2004; Sabo, Jansen, Tate, Duncan 
& Leggett 1996). Desondanks reflecteert de algemene trend in resultaten uit inhoudsanalyses 
een ‘White Brain-Black Brawn’-discours.
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en vaak impliciete praktijken van raciale en etnische categorisering en 
stereotypering.

De bevindingen van deze casestudy zijn geenszins uniek, maar beves-
tigen vooral eerder receptieonderzoek. De gelijkenissen zijn bijvoorbeeld 
groot met de discoursen die naar voren kwamen in een receptieonderzoek 
van tien jaar geleden onder Nederlandse jongeren van Nederlandse en Su-
rinaamse afkomst (Van Sterkenburg & Knoppers 2004). Deze continuïteit 
in bevindingen lijkt te wijzen op een diepgeworteld en hardnekkig geloof 
in een ‘natuurlijk’/biologisch verband tussen huidskleur enerzijds en spor-
tieve/fysieke kwaliteiten anderzijds. Vermeende superieure fysieke kracht 
van Zwarte, Afrikaanse atleten wordt daarbij gekoppeld aan vermeende 
mentale inferioriteit (Hylton 2009; Carrington 2002). Wat opvalt in de 
huidige casestudy is wel het expliciete karakter van de uitspraken van res-
pondenten. Geïnterviewden zijn soms onverwacht uitgesproken en expliciet 
negatief over mentale capaciteiten van Zwarte atleten en/of voetballers, 
waar dat in eerdere Nederlandse studies en in buitenlandse onderzoeken 
vaker meer impliciet gebeurde. Weliswaar waren er ook tegengeluiden te 
horen in de interviews, maar de dominante trend was een relatief expliciet 
discours gebaseerd op een ‘Black Brawn – White Brain’-dichotomie. In dat 
opzicht lijkt er eerder een trend waar te nemen richting herwaardering en 
explicietere articulatie van dit hegemoniale geracialiseerde discours dan 
richting afwijzing ervan, in het praten over voetbal/sport in Nederland.

Buiten de geglobaliseerde raciale stereotypen die zich centreerden 
rond een Zwart-Wit onderscheid, gebruikten respondenten in deze studie 
ook meer context-specif ieke etnische labels en categoriseringen. Zo werd 
over Aziatische voetballers gezegd dat zij gedisciplineerd, intelligent 
maar fysiek kwetsbaar/fragiel zijn, een vertoog dat ook de sportmedia 
zelf veelvuldig gebruiken in relatie tot deze groep sporters (Coakley & 
Pike 2009; Kilvington 2012). Ook de uitspraken over Latijns-Amerikaanse 
sporters als temperamentvol, gepassioneerd en egocentrisch komen voor 
een belangrijk deel overeen met bevindingen van eerdere inhoudsanalyses 
(Blain et al. 1993; Juffer 2002). Tegelijk zien we een wisselend beeld waar 
het gaat om de betekenisgeving aan spelers van Marokkaanse en Turkse 
afkomst. Hoewel deze etnische groepen maar weinig zijn benoemd in de 
interviews, worden spelers van Turkse afkomst een enkele keer geprezen 
in fysieke termen (ideaal postuur om te voetballen op het middenveld) en 
worden voetballers van Marokkaanse afkomst beschreven als egocentrisch. 
Uit eerdere inhoudsanalyses is nog maar weinig bekend over de manier 
waarop de Nederlandse voetbalmedia omgaan met spelers van Turkse en/
of Marokkaanse afkomst. Een uitzondering betreft de inhoudsanalyse van 
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Van Sterkenburg et al. (2012) waaruit blijkt dat voetballers van Marokkaanse 
afkomst niet anders worden beschreven dan andere voetballers inclusief die 
van Nederlandse afkomst (en dus ook niet specif iek als egocentrisch). Maar 
meer onderzoek is nodig, dat zich richt op de constructie van betekenissen 
aan specif ieke, voor Nederland belangrijke etnische groepen in het sport/
voetbalcommentaar en in publieksinterpretaties. Zulk vervolgonderzoek 
moet zich dan ook richten op de betekenisgeving aan de Witte ‘autochtoon-
Nederlandse’ groep voetballers, een groep die in de betekenisgeving van 
respondenten in dit onderzoek relatief onzichtbaar bleef.

Samenvattend kan worden gezegd dat processen van racialisering anno 
2013 nog steeds plaatsvinden in het praten over voetbal op televisie. Dat 
kwam in deze casestudy vooral terug in de betekenisgeving aan Zwarte/
Afrikaanse en Witte/Europese voetballers, maar ook in het praten over 
Aziatische en Latijns-Amerikaanse voetballers. Zoals in de introductie 
van dit hoofdstuk al gezegd, kunnen dergelijke discoursen over etniciteit/
huidskleur gevolgen hebben die het domein van sport/voetbal overstijgen. 
Zo kunnen zij individuele vertogen beïnvloeden en op die manier een 
voedingsbodem vormen voor processen van in- en uitsluiting in voetbal 
en sport in het algemeen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de perceptie 
onder voetbalsupporters, televisiekijkers, maar ook voetbalmanagers en 
bestuurders, van Zwarte spelers als atletischer, agressiever of minder intel-
ligent dan Witte spelers (Müller et al. 2007; Van Sterkenburg 2012). Deze 
percepties kunnen mogelijk doorwerken in de kansen die ex-topspelers van 
etnische minderheidsafkomst krijgen in hun carrière na het voetbal, als 
coach, manager of clubbestuurder. Onderzoeksdata laten zien dat etnische 
minderheden in voetbalgerelateerde management- of bestuursfuncties 
sterk ondervertegenwoordigd zijn (Bradbury et al. 2011). Onderzoek laat 
eveneens zien dat voetbalmanagers van etnische minderheidsafkomst de 
eerder beschreven hegemoniale etnisch-raciale stereotypen ervaren als 
belemmerend voor het verloop van hun carrière als coach (Van Sterkenburg 
2012). Daarin loont het immers vooral om geassocieerd te worden met goede 
mentale eigenschappen als intelligentie en organisatievermogen en niet met 
atletische vaardigheden, kracht en/of snelheid. Op breder maatschappelijk 
terrein kunnen dezelfde processen een rol spelen, waarin raciaal-etnische 
onderscheiden die de voetbalmedia (re)construeren bestaande hegemoniale 
betekenisgeving aan Zwart, Wit, Afrikaans, Latijns-Amerikaans versterken 
die uitsluitend in plaats van inclusief uitwerken voor de betreffende etnische 
minderheidsgroepen. Zo worden in de hedendaagse westerse maatschappij 
mentale kwaliteiten als intellect of organisatievermogen over het alge-
meen hoger gewaardeerd dan sportieve kwaliteiten om maatschappelijk 
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succesvol te zijn en om ‘machtige’ posities te bekleden in bijvoorbeeld 
wetenschap, politiek en bedrijfsleven (Van Sterkenburg & Knoppers 2004). 
Dit is overigens ook van toepassing op het instituut van de sportmedia 
zelf. Sportmediaprofessionals in invloedrijke posities, zoals programma-
directeuren, redactiechefs, maar ook commentatoren en presentatoren, 
zijn voornamelijk Witte mannen van de etnische meerderheidsgroep en 
etnische minderheden zijn sterk ondervertegenwoordigd. En dit geldt niet 
alleen voor Nederland, maar ook internationaal (Coakley & Pike 2009). 
Een suggestie die ik daarom, om dit hoofdstuk mee af te sluiten, tot slot 
zou willen doen aan de sportmedia, is om deze casestudy te gebruiken als 
startpunt voor een verdere discussie over betekenisgeving aan etniciteit en 
huidskleur in en door sport op televisie. Het levert relevante discussies op, 
zowel over de (media-)berichtgeving als over de diverse manieren waarop 
mediagebruikers nou eigenlijk praten over huidskleur/etniciteit, sport en 
voetbal. Dergelijke discussies zijn een noodzakelijke eerste stap op weg 
naar een grotere zelfreflectie ten aanzien van het gebruik van vertogen 
over etniciteit/huidskleur en een evenwichtiger maatschappelijk discours 
over etniciteit/huidskleur in en door sport en voetbal.
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16 De ene taal is niet beter als de andere
Prof. dr. Helen de Hoop1

Wellicht zijn er mensen die dit artikel niet willen lezen vanwege de vermeende 
taalfout in de titel. Ik zou hun willen vragen het toch te lezen. Elke menselijke 
samenleving draait om taal en over de hele wereld en te allen tijde zijn er 
mensen die vinden dat andere mensen verkeerd of lelijk praten (of schrijven). 
Taal schept een belangrijke band tussen de leden van een taalgemeenschap. 
Het is voor de meeste mensen prettiger en gemakkelijker om te praten in de 
taal(variant) waarmee ze zijn opgegroeid dan in een taal die ze later hebben 
geleerd of die ze minder vaak gebruiken. Mensen identificeren zich ook minder 
gemakkelijk met sprekers van een andere taal(variant). Ander taalgebruik 
kan leiden tot onbegrip en zelfs afkeuring. Het gaat dan niet zozeer om talen 
die sterk afwijken van de eigen taal, maar juist om taalvarianten die hier 
sterk op lijken. Een andere tongval, nieuwe of geleende woorden, een nieuwe 
constructie (ik irriteer mij daaraan) of een eeuwenoude constructie die al 
eeuwenlang bestempeld wordt als ‘fout’ (beter als) kunnen ergernis en andere 
emoties oproepen. In het ergste geval kan dit leiden tot discriminatie van 
sprekers van een andere taalvariant: ‘Zo iemand nodig je niet uit voor een 
sollicitatiegesprek.’ Dat is een kwalijk mechanisme, want, zo zal ik betogen, 
geen enkele taalvariant is beter of slechter dan een andere.

1. Inleiding

Er zijn pakweg 6.000 verschillende talen in de wereld, hoewel het precieze 
aantal onbekend is en ook afhangt van de criteria die gehanteerd worden 
om iets wel of niet een aparte taal te noemen. Geen van die talen of taal-
varianten is beter dan welke andere dan ook. Dit mag op zich een weinig 
opzienbarende stelling zijn, maar toch menen veel Nederlanders dat zij zelf 
een betere taalvariant spreken dan andere Nederlanders, een beter soort 
Nederlands dus. Deze superioriteitsgevoelens van sprekers van de ene taal-
variant ten opzichte van sprekers van een andere taalvariant treffen we in 
de hele wereld aan en ze zijn van alle tijden. Vanuit taalkundig oogpunt zijn 
dergelijke gevoelens volkomen misplaatst. Een grammatica – het systeem 

1 Helen de Hoop is hoogleraar theoretische taalwetenschap en werkzaam aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.
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dat we in ons hoofd hebben waarmee we zinnen produceren en andermans 
zinnen begrijpen – is een individueel systeem dat meer of minder overlap 
kan hebben met het systeem van andere individuen. Maar het ene systeem 
produceert geen betere zinnen dan het andere. Het kost sprekers van een 
taal de grootste moeite om (expres) ongrammaticale zinnen te maken in die 
taal, terwijl het produceren van grammaticale zinnen geheel automatisch 
verloopt. Als een bepaalde constructie frequent voorkomt, dan wordt die 
constructie gegenereerd door de grammatica en dan kan die constructie 
niet ongrammaticaal zijn. Grammaticaliteit is alleen gedefinieerd in termen 
van het individuele systeem. De zinnen die dat systeem produceert, zijn per 
def initie grammaticaal. Zinnen van het type Jan is beter als Willem komen 
volop voor in het Nederlands en kunnen dus niet ongrammaticaal zijn.

Veel mensen denken dat je in comparatieven in het Nederlands dan 
moet gebruiken in plaats van als en dat beter dan dus beter is dan beter als. 
Dat mensen dat denken, is op zich niet zo heel gek, want dat hebben ze zo 
geleerd op school of van hun ouders of van leeftijdgenoten. Wie goed heeft 
opgelet op school, zegt beter dan, dus wie beter als zegt, heeft niet goed 
opgelet op school. Die redenering is geldig en dat is handig. Met behulp van 
een eenvoudig testje kunnen we nu een onderscheid maken tussen mensen 
die wel en niet goed hebben opgelet op school, oftewel tussen hoger- en 
lageropgeleiden. Maar misschien is het verschil tussen dan- en als-zeggers 
ook wel een verschil tussen mensen die zich wel of niet bewust zijn van 
opgelegde, op school aangeleerde, gekunstelde taalregels, dat wil zeggen 
tussen mensen die hun natuurlijke taalgevoel niet (durven te) volgen en 
mensen die dat wel doen.

Zijn er dan geen taalkundige argumenten om te zeggen dat beter dan 
beter is dan beter als in het Nederlands? Nee, die zijn er niet. Sterker nog, er 
zijn taalkundige aanwijzingen dat beter als meer in de lijn der verwachting 
zou liggen dan beter dan. In dit artikel zal ik beargumenteren dat er vanuit 
taalkundig oogpunt geen enkel argument is om te zeggen dat beter dan beter 
zou zijn dan beter als. Dat roept de vraag op waarom het onderscheid tussen 
dan en als in vergelijkingen überhaupt nog gemaakt wordt, maar ook of er 
een effect is van het op scholen onderwijzen van expliciete, ongemotiveerde 
taalregels als deze. In dit artikel zal ik dit verder uitwerken en ik zal nog 
andere voorbeelden bespreken om aan te tonen dat prescriptieve taalregels 
per def initie ad hoc zijn en dat, hoewel talen en taalvarianten van elkaar 
verschillen en dus van elkaar onderscheiden kunnen worden (op basis 
waarvan sprekers van de ene variant dan weer onderscheiden kunnen 
worden van sprekers van andere varianten), geen enkele taal of taalvariant 
vanuit taalkundig oogpunt beter of slechter is dan een andere.
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2. Beter dan?

In het Engels wordt better than gezegd, maar in het Duits zegt men besser 
als. Niemand zal beweren dat Duitsers het eigenlijk fout doen wanneer 
ze besser als zeggen. Maar waarom zou beter als in de ene taal (het Duits) 
wel grammaticaal en correct zijn en in de andere taal (het Nederlands) 
niet? Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (wnt) rapporteerde in 1884 
dat als al vanaf de zestiende eeuw sterk in opkomst was als voegwoord in 
vergelijkingen, maar dat dit vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw 
‘krachtig’ werd tegengewerkt door toenmalige taalgeleerden, zoals onder 
anderen Balthazar Huydecoper (zie ook Stroop 2011):

Nevens het oorspronkelijke dan achter den comparatief is in de 16de 
eeuw ook als in gebruik gekomen, dat, allengs toenemende, vooral in de 
volksspraak, zoozeer is doorgedrongen, dat het thans nog in de spreektaal, 
in Noord en Zuid, de meest gewone uitdrukking is.

Volgens het wnt was dus al in 1884 in heel Nederland als in comparatieven 
gewoner dan dan. Uit de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 
(Barbiers et al. 2005) blijkt dat ook nu nog in vrijwel alle dialecten van het 
Nederlands het geval te zijn. Het Standaardnederlands wijkt met het gebruik 
van dan in comparatieven dus sterk af van het standaardpatroon in de Ne-
derlandse dialecten. De vraag is waarom het Standaardnederlands van de 
dialecten afwijkt in dit opzicht. Het wnt stelt dat als en dan beide ‘historisch 
te rechtvaardigen en logisch zuiver te verklaren’ zijn, maar is wel van mening 
dat als niet in plaats mag komen van dan, in elk geval niet in de schrijftaal:

Zal men daarom in de schrijftaal beide gelijkelijk erkennen, of wel, alleen 
op de spreektaal lettende, als voor dan in de plaats stellen? Het ware 
niet te wenschen. De spreektaal heeft ongetwijfeld hare rechten, maar 
zij heeft ook hare afwijkingen en hebbelijkheden, die ons niet de wet 
mogen stellen, wanneer zij in strijd zijn òf met den goeden smaak, òf met 
eene duidelijke en ondubbelzinnige uitdrukking der gedachte, het eerste 
vereischte en de hoofdvoorwaarde eener verstandige taal.

Volgens het wnt hebben talen dus rechten, maar ook afwijkingen en heb-
belijkheden, kunnen talen al dan niet verstandig zijn en is als in strijd 
met de goede smaak of ambigu. Het laatste wordt vervolgens aangegrepen 
als argument om dan te handhaven voor vergelijkingen van ongelijkheid 
(cursief toegevoegd door de auteur):
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Als moge op zich zelf ook onberispelijk zijn, maar het is niet gerechtigd 
om dan uit de plaats, die het volkomen goed bekleedt, te verdringen. Twee 
uitdrukkingen onverschillig nevens elkander te bezigen voor hetzelfde 
begrip, zonder de minste wijziging of schakeering, is in de taal geen 
begeerlijke rijkdom. En werkelijk is dan bruikbaarder en juister dan als. 
Als drukt het begrip van gelijkheid uit. Hetzelfde woord aan te wenden, 
waar de ongelijkheid op den voorgrond staat, strijdt met den goeden 
smaak, dien de schrijftaal niet mag verloochenen. En het is evenzeer in 
strijd met den eisch der duidelijkheid; het kan verwarring veroorzaken, 
gelijk HUYDECOPER zeer te recht heeft aangetoond. Dan voldoet dus 
in ieder opzicht, als schiet te kort in die vereischten, die de schrijftaal 
mag doen gelden. Reden genoeg om het oude dan niet door het minder 
eigenaardige als te laten verdringen.

We zien in bovenstaande passage dat het wnt niet objectief redeneert 
wanneer het gaat om de vervanging van dan door als in comparatieven: ‘En 
werkelijk is dan bruikbaarder en juister dan als.’ Het is duidelijk dat emotie 
hier een rol speelt. De auteur van deze passage uit het wnt is gehecht aan 
het woordje dan en verfoeit het gebruik van als. Er wordt opgemerkt dat 
in het Duits denn al ‘heeft moeten wijken’ voor als en de passage eindigt 
dan ook met een hartstochtelijke oproep om dat toch vooral niet te laten 
gebeuren in het Nederlands:

Laat ons toezien, dat bij ons niet hetzelfde geschiede, dat als niet zijn ‒ 
toch reeds zoo wijd ‒ gebied al te ver uitbreide, ten koste van het echte 
en beproefde dan.

Prescriptieve regels komen vaak voort uit conservatisme. De meeste taal-
veranderingen voltrekken zich ongemerkt en in rap tempo, maar de in gang 
gezette vervanging van dan door als in vergelijkingen van ongelijkheid 
bleef niet onopgemerkt in de zeventiende eeuw en werd daarop met succes 
teruggedraaid in het Standaardnederlands (Stroop 2011; Hubers & De Hoop 
2013). De website Taaladvies van de Nederlandse Taalunie bevestigt dat dan 
vandaag de dag nog steeds de voorkeur geniet boven als:

Volgens de traditionele schoolregels komt er na een vergrotende trap 
dan (…). Dan duidt erop dat we bij een vergelijking een ongelijkheid 
vaststellen. (…) Overigens wordt in de praktijk ook bij ongelijkheid vaak 
als gebruikt in plaats van dan, zeker in de spreektaal. Toch is groter als 
zeker niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar; veel mensen zien het 
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correcte gebruik van dan zelfs als een onderscheidend kenmerk voor 
correct en verzorgd taalgebruik. Om kritiek te vermijden, is het aan te 
raden om dan en als volgens de bovengenoemde regels te gebruiken.

De online adviesdienst van het populaire tijdschrift Onze Taal is iets 
voorzichtiger. Op de vraag of groter als tegenwoordig ook goed is, luidt het 
antwoord:

Ja, zeggen taalkundigen. Maar in de praktijk kan toch het best voor groter 
dan gekozen worden, omdat groter als nog altijd veel weerstand oproept 
– en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. (…) Die norm leeft nog sterk, 
maar heeft desondanks weinig invloed op de gesproken taal. Daarin is 
groter als waarschijnlijk het gebruikelijkst.

Er lijkt dus weinig veranderd sinds 1884. Het argument dat als alleen ge-
schikt zou zijn voor het uitdrukken van gelijkheid en dat dan dus nodig is 
om ongelijkheid te kunnen uitdrukken, is al sinds de zeventiende eeuw het 
enige argument waarmee men taalkundig tracht te onderbouwen waarom 
dan beter zou zijn dan als in comparatieven. Dat argument is echter niet 
steekhoudend. Als we de zin Jan is beter dan Willem vergelijken met de 
zin Jan is beter als Willem, dan zien we dat de betekenis hetzelfde blijft na 
vervanging van dan door als. Het is niet zo dat de zin Jan is beter als Willem 
betekent dat Jan even goed is als Willem. De betekenis van ongelijkheid 
wordt namelijk niet uitgedrukt door dan of als, maar door het adjectief 
beter. Ook als we het laatste deel van de zin met dan of als weglaten, drukt 
de vergelijking nog ongelijkheid uit: Jan is beter kan in de juiste context 
betekenen dat Jan beter is dan Willem, dat Jan beter is (geworden) dan 
vorig jaar, dat Jan beter is dan je denkt, of natuurlijk dat Jan niet meer ziek 
is. Maar het kan in elk geval niet betekenen dat Jan even goed is als Willem 
of even goed als vorig jaar. Dat komt door het morfeem -er dat ongelijkheid 
uitdrukt. De keuze voor dan of als in het Nederlands heeft daar verder 
geen enkele invloed op. Dat blijkt ook uit constructies waarin ongelijkheid 
wordt uitgedrukt zonder dat er een comparatiefmorfeem aan te pas komt. 
In een zin als Jan is twee keer zo goed als Willem wordt als in plaats van 
dan gebruikt, omdat er geen comparatief element in de zin staat. Door het 
ontbreken van zo’n comparatief element moet als worden gebruikt, ook al is 
er wel degelijk sprake van ongelijkheid. Wanneer in zulke constructies toch 
dan gebruikt wordt, wordt dat opgevat als ‘hypercorrectie’. Een voorbeeld 
daarvan is de volgende zin uit nrc Handelsblad van 6 april 2013 (cursivering 
toegevoegd door de auteur):
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Volgens schattingen lekt 4 procent van het opgepompte gas uit een veld 
weg naar de lucht en methaan is een 25 keer zo sterk broeikasgas dan co2.

Een ander voorbeeld waar het misgaat, komt uit de Volkskrant van 18 juni 
2013:

Het wk zou twee keer meer kosten als de begrote 10 miljard euro.

Deze laatste zin lijkt een voorbeeld van ‘hyper-hypercorrectie’. In vergelij-
kingen van ongelijkheid moet dan worden gebruikt, maar in constructies 
zonder comparatief element, die soms toch ongelijkheid uitdrukken door 
bijvoorbeeld twee keer zo veel, mag geen dan staan. Als er hierboven twee 
keer zo veel gestaan zou hebben, dan was inderdaad als in plaats van dan 
correct geweest. Maar in bovenstaande zin zorgt het comparatieve element 
meer ervoor dat er toch weer dan moet staan. Dus de zinnen Jan is twee keer 
zo goed als Willem en Jan is twee keer beter dan Willem zijn beide correct. 
Met een semantisch verschil tussen als en dan (als drukt gelijkheid uit en 
dan ongelijkheid) heeft dat echter niets te maken; in beide gevallen is Jan 
beter dan Willem.

3. Beter als?

In de vorige paragraaf zagen we dat het wnt in 1884 beweerde dat als in 
comparatieven in gesproken taal in die tijd gewoner was dan dan en de 
taaladviesdienst van Onze Taal stelt dat als in gesproken taal tegenwoordig 
waarschijnlijk gebruikelijker is dan dan. Hoewel men dus meent dat als 
meer voorkomt dan dan, zijn de huidige taaladviesdiensten zich er tegelij-
kertijd van bewust dat de prescriptieve regel die dan voorschrijft nog altijd 
zeer sterk aanwezig is en dat het afwijken ervan door aanhangers van die 
regel wordt verafschuwd. De prescriptieve regel lijkt zelfs een tegengestelde 
beweging in gang te brengen, waarbij als vervangen wordt door dan, geïl-
lustreerd door gevallen van hypercorrectie in schrijftaal, maar ook door de 
invoering van comparatief dan in dialecten van het Nederlands, waar het 
tot voor kort zeker niet thuishoorde.

Om uit te zoeken welke factoren mogelijkerwijs van invloed zijn op het 
gebruik van als en dan in comparatieven, voerden Hubers en De Hoop 
(2013) een onderzoek uit in het Corpus Gesproken Nederlands (cgn), een 
groot bestand van opgenomen spraak, bestaande uit bijna negen miljoen 
woorden. Allereerst werd geïnventariseerd hoe de woorden als en dan zoal 
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gebruikt worden in het Nederlands. De uitkomst was verrassend. Waar als 
altijd een voorzetsel of een voegwoord is, is dan alleen een voorzetsel of 
een voegwoord in comparatieven. Een paar voorbeelden uit het cgn, waarin 
als en dan respectievelijk voorzetsel en voegwoord zijn in comparatieven, 
worden hieronder gegeven (Hubers & De Hoop 2013):
(1) Nou, iemand koopt sneller een slaapzak als een tent.
(2) Maar zijn wel een beetje zachter als dat ze moeten zijn.
(3) En tegen de tijd dat hij veertig is verdient ie veel meer dan deze vent.
(4) Ik durf te wedden dat jouw ouders makkelijker boeken lezen dan dat 

jij dat doet.

De zinnen (1) tot en met (4) hierboven uit het cgn bevatten alle vier een 
comparatief, waarin als en dan als voorzetsel of voegwoord fungeren. Het 
is niet verrassend dat als en dan zowel een voorzetsel als een voegwoord 
kunnen zijn. Voorzetsels en voegwoorden zijn in veel talen morfologisch 
en semantisch aan elkaar verwant. In het Nederlands kunnen bijvoorbeeld 
ook sinds, tot, na, voor en om zowel voorzetsel als voegwoord zijn. In de zin 
Hij heeft daar last van sinds de oorlog is sinds een voorzetsel; in de zin Hij 
heeft daar last van sinds hij ziek is geweest is sinds een voegwoord.

Wat wel verrassend is, is dat als in het cgn altijd een voorzetsel of een 
voegwoord blijkt te zijn, dus ook buiten comparatieven, terwijl dan nooit een 
voorzetsel of voegwoord is, behalve in comparatieven. Hieronder vier zinnen 
uit het cgn die het gebruik van als en dan buiten comparatieven illustreren:
(5) Maar als je ’t vak echt op de rails wil zetten, dan moet je d’r ook wat van 

weten.
(6) Want ik stel me voor je bent er als boer uit of niet uit.
(7) Ik kan dan bij m’n ouders slapen.
(8) Hoe ver dan?

In zin (5) is als een voegwoord, net als in zin (2) hierboven, en in zin (6) is als 
een voorzetsel, net als in zin (1) hierboven. Daarentegen is dan een temporeel 
adverbium (bijwoord) in (5) en (7) en een modaal partikel in (8). Merk op 
dat dan als voegwoord of voorzetsel in de zinnen (3) en (4) hierboven in 
het Engels vertaald zou worden met than, terwijl dan als adverbium of 
partikel in het Engels vertaald zou worden met then. Nederlanders horen 
het verschil tussen than en then niet of nauwelijks, maar Engelsen wel 
(Broersma 2012). Dus het Engels heeft voor de verschillende functies twee 
verschillende woorden, terwijl het Nederlands maar één woord heeft, dan. 
Bovendien blijkt dan veel vaker voor te komen als bijwoord of partikel 
dan als voegwoord of voorzetsel. Een grove telling in het corpus leverde 
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40.000 keer dan als bijwoord/partikel op tegen slechts 2.000 keer dan als 
voegwoord/voorzetsel (Hubers & De Hoop 2013).

De oproep van het wnt ‘dat als niet zijn ‒ toch reeds zoo wijd ‒ gebied 
al te ver uitbreide, ten koste van het echte en beproefde dan’ suggereert ten 
onrechte dat als veelgebruikt en multi-inzetbaar is in het Nederlands, terwijl 
dan speciaal bedoeld is voor het gebruik in vergelijkingen van ongelijk-
heid. In werkelijkheid is juist dan multi-inzetbaar, omdat het niet alleen als 
adverbium en als partikel voorkomt, maar ook (alleen in comparatieven) als 
voegwoord/voorzetsel. Anderzijds wordt als in het Nederlands consequent 
gebruikt als voegwoord/voorzetsel, zowel binnen als buiten comparatieven. 
Het gebruik van als in vergelijkingen van ongelijkheid ligt dus wel degelijk 
voor de hand (als is als voegwoord/voorzetsel goed op zijn plek in compara-
tieven), terwijl het gebruik van dan in comparatieven een vreemde eend in de 
bijt is (dan is normaal gesproken geen voegwoord/voorzetsel). Uit de studie 
van Hubers en De Hoop (2013) kan dus geconcludeerd worden dat vanuit 
taalkundig oogpunt als een meer voor de hand liggende keuze zou zijn in een 
comparatief dan dan. Dit komt overeen met de historische tendens om dan 
door als te vervangen en ook met de regionale variatie in Nederland waarin 
als in comparatieven verreweg de meest voorkomende optie is.

4. Wat onderscheidt de als- van de dan-zeggers?

We hebben gezien dat er geen steekhoudend taalkundig argument bestaat 
om dan te verkiezen boven als in comparatieven. Daarentegen is er sprake 
van een historische en regionale tendens om dan te vervangen door als, 
die wellicht mede verklaard kan worden uit het gebruik van als en dan in 
andere contexten dan comparatieven. Toch komt dan in het Nederlands nog 
altijd veelvuldig voor in comparatieven. Hubers en De Hoop (2013) hebben 
onderzocht welke factoren de keuze voor als of dan beïnvloeden in het 
cgn. Twee factoren bleken signif icant te zijn. Ten eerste blijken sprekers 
afkomstig uit de zuidelijke provincies van Nederland (Noord-Brabant, 
Limburg, Zeeland) signif icant vaker als te gebruiken dan sprekers uit de 
andere regio’s. Hubers en De Hoop schrijven dit toe aan de invloed van de 
dialecten die in deze regio’s gesproken worden. De tweede factor, die (zeer) 
signif icant is, is opleidingsniveau. Hoogopgeleide Nederlanders gebruiken 
signif icant vaker dan dan middelhoog- en laagopgeleide Nederlanders. 
Laagopgeleide Nederlanders gebruiken als enigen vaker als dan dan in 
comparatieven. Hieronder de resultaten in percentages in een graf iek (zie 
Hubers en De Hoop, 2013):
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Figuur 1  Percentages gebruik van als en dan in comparatieven in relatie tot het 
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Uit deze graf iek valt zonneklaar het succes van het onderwijs af te lezen. 
Maar moeten we daar blij mee zijn? Een taalkundig volstrekt ongemo-
tiveerde regel (‘je moet dan gebruiken in comparatieven’) is ooit in de 
zeventiende eeuw gelanceerd en wordt vandaag de dag nog steeds op 
scholen onderwezen als een ‘regel van het Nederlands’. Een in gang gezette 
volkomen natuurlijke taalverandering is en wordt daarmee nog steeds 
een halt toegeroepen. Hoogopgeleide Nederlanders zeggen ‘beter dan’ in 
plaats van ‘beter als’, niet omdat ‘beter dan’ grammaticaal is en ‘beter als’ 
ongrammaticaal, niet omdat ‘beter dan’ logischer is of beter klinkt dan ‘beter 
als’, maar louter en alleen omdat ze het zo geleerd hebben. De resultaten 
van Hubers en De Hoop (2013) bevestigen wat mensen altijd al beweren: de 
als-zeggers ‘hebben niet goed opgelet op school’. Dit komt ook overeen met 
wat de Nederlandse Taalunie over het gebruik van als en dan zegt (zie het 
citaat in paragraaf 2): ‘veel mensen zien het correcte gebruik van dan zelfs 
als een onderscheidend kenmerk voor correct en verzorgd taalgebruik.’ Er 
bestaat echter niet zoiets als ‘verzorgd’ taalgebruik, tenzij we ‘verzorgd 
taalgebruik’ def iniëren als ‘het taalgebruik van nette mensen’ of beter ‘het 
taalgebruik van hoogopgeleide mensen’. Want mensen kunnen nog zo netjes 
zijn (zich twee keer per dag douchen, twee keer per dag hun tanden poetsen, 
hun haren kammen en keurig gestreken kleren en gepoetste schoenen 
dragen), als ze ‘beter als’ zeggen, dan vallen ze toch maar mooi door de 
mand. Dan blijken ze ineens niet ‘verzorgd’ te praten. Ik hoop ondertussen 
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duidelijk gemaakt te hebben dat er geen enkele taalkundige grondslag is 
voor het afkeuren van als in comparatieven.

5. Nog enkele voorbeelden

Wat hier dus zonder goede reden in stand gehouden wordt, is gekunsteld, 
onnatuurlijk en aangeleerd taalgebruik, op basis waarvan sommige mensen 
serieus denken dat hun Nederlands beter is dan dat van anderen. Zij weten 
immers ‘hoe het hoort’. Uiteraard staat het verschil tussen dan en als als 
prescriptieve taalregel niet op zichzelf. Het eeuwenoude, respectabele 
Nederlandse voornaamwoord hun is om duistere redenen in de ban gedaan. 
En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van gekunstelde taalregels, 
die tegen de natuurlijke gang van zaken (taalvariatie en taalverandering) en 
tegen de intuïties van moedertaalsprekers ingaan. De eerstejaarsstudenten 
Taalwetenschap en Communicatie- en Informatiewetenschappen kregen 
in het studiejaar 2013-2014 de volgende meerkeuzevraag voorgeschoteld:

Vraag:
Sommige typen zinnen komen in het Nederlands veelvuldig voor, maar 
worden volgens prescriptieve regels van het Nederlands afgekeurd. Welke 
van de volgende zinnen is volgens de prescriptieve grammatica incorrect?
A  Deze minister is een van de weinigen die ook rekening houden met 

anderen.
B  Het publiek heeft hem twee keer zo vaak als haar zien optreden.
C  Het kamerlid heeft hen gevraagd een grondig onderzoek in te stellen.
D  Men kan het hun toch niet verwijten dat er onrust is ontstaan.

Zeer weinig studenten kozen hier het goede antwoord. Hoe komt dat? Als 
mensen voor het beantwoorden van deze vraag hun taalgevoel volgen, dan ge-
ven ze waarschijnlijk het foute antwoord. Als mensen proberen de op school 
aangeleerde prescriptieve regels toe te passen, dan geven ze waarschijnlijk 
ook het foute antwoord, omdat ze zich die regels niet op de juiste manier heb-
ben eigen gemaakt, maar er een eigen nieuwe regel voor in de plaats hebben 
gezet, die gemakkelijker aan te leren is. Dat zorgt voor hypercorrectie. Wie 
zijn natuurlijke taalgevoel volgt, kruist antwoord A aan. Wie zich schuldig 
maakt aan hypercorrectie, kruist antwoord B of D aan. Alleen wie echt weet 
‘hoe het hoort’, kruist antwoord C aan, het goede antwoord.

In de eerste zin (A) slaat het betrekkelijke voornaamwoord die terug 
op weinigen en is dus meervoud. Daarom moet de persoonsvorm in de 
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(beperkende) betrekkelijke bijzin ook in het meervoud staan volgens de 
prescriptieve regels van het Nederlands. Deze minister is een van de weinigen 
die ook rekening houden met anderen is dus juist goed, terwijl Deze minister 
is een van de weinigen die ook rekening houdt met anderen volgens de pres-
criptieve grammatica incorrect zou zijn. Uit recent taalwetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat Nederlanders juist in grote meerderheid kiezen voor 
de variant in het enkelvoud (De Hoop, Hogeweg & Ramachers, ingediend). 
Sterker nog, veel Nederlanders vinden zin A niet goed klinken of zelfs 
ongrammaticaal. Hun individuele grammatica produceert geen zinnen 
zoals A.

In de tweede zin (B) staat een vergelijking van ‘gelijkheid’ (ook al drukt 
deze semantisch gezien ongelijkheid uit), namelijk twee keer zo vaak en dan 
schrijven de prescriptieve regels van het Nederlands als voor in plaats van 
dan. Als je hier dan zegt of schrijft in plaats van als, is dat een geval van 
hypercorrectie. Ook haar is goed omdat dit het object van zien is: hem zien 
optreden wordt in deze zin vergeleken met haar zien optreden.

In de derde en de vierde zin heeft hen/hun de functie van indirect object 
(meewerkend voorwerp) en dan moet het voornaamwoord volgens de pres-
criptieve regels van het Nederlands hun zijn en niet hen: hen is weliswaar 
ook een objectvorm, maar deze vorm mag alleen gebruikt worden voor een 
direct object (lijdend voorwerp) en voor het object van een voorzetsel. De 
vierde zin (D) is dus goed en hen in plaats van hun zou hier fout zijn. De 
derde zin is juist fout: hen moet hier hun zijn. Toch zie je deze fout heel vaak 
(elke dag), ook in kranten en off iciële stukken. Er lijkt in het Nederlands een 
patroon te ontstaan waarbij men in geschreven taal standaard hen schrijft 
in plaats van hun, dus ook wanneer hun indirect object is. Eén voorbeeldje 
hiervan uit de Volkskrant van 22 augustus 2013 (over Nederlanders in Parijs) 
(cursief toegevoegd door de auteur):

Ze zijn altijd in voor een leuke plek om te winkelen, dus geef hen daarover 
tips, dat wordt gewaardeerd, aldus de folder.

Zo ontstaat er dus een patroon, waarbij hun als persoonlijk voornaamwoord 
geheel uit de (formele) geschreven taal verdwijnt, terwijl hun in gesproken 
taal juist gebruikt wordt voor alle objecten, dus ook voor direct objecten (Ik 
heb hun in de stad gezien), voor objecten van voorzetsels (Tegen hun hebben 
we nog nooit gespeeld) en zelfs voor subjecten (Volgens mij hebben hun de 
hele middag in de zon gelegen) (Van Bergen et al. 2011). Over dit gebruik van 
hun als subject kunnen de emoties in Nederland hoog oplaaien. Als we dat 
eenmaal ‘toelaten’ in het Nederlands, dan loopt het slecht af met de taal, zo 
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is de algemene opinie. Dan kunnen we net zo goed mij loopt gaan zeggen 
(alsof iemand dat ooit zegt of dat op school heeft moeten afleren) of, nog 
erger, laten we dan maar met z’n allen hullie gaan zeggen (een veelgehoorde 
‘grap’). Maar waarom doen Nederlanders eigenlijk altijd lacherig over het 
persoonlijk voornaamwoord hullie dat voorkomt in bepaalde dialecten 
(en ook in het Afrikaans, hulle), maar nooit over het schier identieke jullie 
dat op dezelfde manier is opgebouwd? Dat komt natuurlijk omdat ze zelf 
geen hullie zeggen en die vorm associëren met sprekers van een taalvariant 
waarop ze neerkijken, terwijl ze zich er niet eens van bewust zijn dat ze zelf 
aan de lopende band jullie zeggen en dat die vorm net zo (min) belachelijk 
is als hullie of zullie of gullie. Het voornaamwoord van de tweede persoon 
jullie is ontstaan uit het enkelvoudige voornaamwoord van de tweede 
persoon je plus -lie, wat staat voor lieden of lui, mensen dus. De vorm jullie 
is dus vergelijkbaar met hedendaagse Engelse varianten voor de tweede 
persoon meervoud, you guys of y’all. Merk op dat jullie als voornaamwoord 
van de tweede persoon meervoud zowel subject als object van de zin kan 
zijn (Wat maken jullie een lawaai en Ik heb jullie wel gehoord), na een 
voorzetsel kan komen (Voor jullie wil ik dat wel doen) en ook als bezittelijk 
voornaamwoord kan fungeren (Jullie huis staat te koop). Maar wanneer het 
Nederlandse voornaamwoord hun net zo multifunctioneel wordt ingezet 
voor de verwijzing naar lieden in de derde persoon (Wat maken hun een 
lawaai; Ik heb hun wel gehoord; Voor hun wil ik dat wel doen; Hun huis staat 
te koop), dan klaagt men ineens steen en been. Net als in het geval van 
beter als blijken er geen steekhoudende argumenten te zijn om hun als 
subject af te keuren in het Nederlands, terwijl er wel redenen zijn aan te 
wijzen die het gebruik van hun als subject in de hand kunnen werken (zie 
Van Bergen et al. 2011 voor een taalkundige analyse van hun als subject in 
het Nederlands).

6. Taaldiversiteit en taalverandering

Weerstand tegen taalvariatie en taalverandering is natuurlijk niet iets 
typisch Nederlands en het is ook niet alleen van deze tijd. Over de hele 
wereld vinden mensen uit het ene dorp dat mensen uit het andere dorp raar 
praten en vinden ouderen dat jongeren hun taal niet goed meer spreken. 
Sommige taalveranderingen voltrekken zich ongemerkt en razendsnel, 
andere hebben er enkele eeuwen voor nodig. Zo is er in Nederland heel lang 
weerstand geweest tegen het gebruik van u als subject van een zin (u was 
oorspronkelijk een objectvorm, net als hun) en tegen het gebruik van zich 
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als object van een zin (het Nederlands heeft dit reflexieve voornaamwoord 
uit het Duits overgenomen).

De ene spreker vindt dat de andere spreker plat praat en andersom vindt 
die andere spreker dat die ene spreker bekakt praat. Dat ligt niet aan de 
taal zelf en ook niet aan de uitspraak. Dat is louter toe te schrijven aan met 
welke groep mensen een bepaalde taal of tongval geassocieerd wordt en met 
wie mensen zichzelf graag associëren. Zo zeggen keurig nette Engelsen en 
Duitsers wain (in wine and Wein) en geen Nederlander vindt dat dan ‘plat’ 
of lelijk klinken, maar als Nederlanders zelf wain zeggen in plaats van wijn, 
dan wordt die uitspraak ineens wel plat of lelijk gevonden.

Taal is het communicatiemiddel bij uitstek en zonder taal is communi-
catie op het niveau zoals mensen dat gewend zijn – sociale interactie en het 
uitwisselen van informatie – vrijwel onmogelijk. Onze samenleving draait 
geheel en al op en om taal. Talen zijn zeer complexe systemen die in het 
gebruik tot stand komen, die voortdurend veranderen en die op natuurlijke 
wijze zonder hulpmiddelen worden geleerd. Kinderen leren de taal zonder 
dat er een grammaticaboek of woordenlijst aan te pas hoeft te komen. Het 
leren van je moedertaal gaat helemaal vanzelf, in de interactie met anderen. 
Er zijn genoeg talen ter wereld die in het geheel niet op school onderwezen 
worden, talen die nog nooit beschreven zijn en die geen geschreven vari-
ant hebben. Kinderen leren deze talen net zo gemakkelijk en snel als het 
Nederlands of welke andere menselijke taal dan ook. Toch zijn deze talen 
geenszins minder complex dan de talen waarmee wij vertrouwd zijn en ze 
veranderen even snel, zo niet sneller (omdat veranderingen in elk geval niet 
worden tegengehouden op school).

De gemeenschap waarin een bepaalde taal(variant) gesproken wordt, kan 
groot zijn of klein. Het is niet vreemd dat mensen zich aan hun eigen taal 
hechten. Het spreken en begrijpen van je moedertaal kost minder moeite 
dan het spreken en begrijpen van een tweede taal, zelfs als je die tweede 
taal op zeer hoog niveau beheerst. Bovendien blijkt uit recent onderzoek 
dat mensen hun (geschreven) taalgebruik zelfs binnen een zeer kleine 
kring aan elkaar aanpassen (Stoop 2013). Stoop (2013) ontwikkelde een 
computerprogramma dat woorden kan voorspellen op basis van teksten 
(zoals e-mailberichten of tweets) die de taalgebruiker zelf heeft geschreven. 
Het programma blijkt op die manier veel beter in het voorspellen van het 
volgende woord tijdens het typen dan wanneer het getraind wordt op wille-
keurige door anderen geschreven teksten. Maar ook bleek uit het onderzoek 
dat trainen op geschreven teksten van een kleine kring van vrienden en 
bekenden het taalgebruik van iemand beter kan voorspellen dan wan-
neer het programma getraind wordt op teksten van willekeurige anderen. 
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Kortom, de taal van mensen in een taalgemeenschap gaat op elkaar lijken. 
Sprekers passen zich aan elkaar aan; ze praten of schrijven elkaar na. Op 
die manier blijkt ook op zeer kleine schaal een taalvariant te ontstaan die 
(zelfs door een computer) te onderscheiden is van een andere taalvariant. 
Dit kan positief zijn (men voelt zich thuis in de eigen taalgemeenschap), 
maar ook negatief (men zet zich af tegen mensen die anders praten en 
schrijven). Het moge echter duidelijk zijn dat taalkundig gezien de ene 
variant, of het nu om het Nederlands gaat of om welke andere taal dan ook, 
niet beter is als de andere.
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17 Moeilijke diversiteit en gevaarlijke 
uniformiteit
Prof. mr. Ashley Terlouw en Mr. Marija Davidović1

Diversity may be the hardest thing for a society to live with. And perhaps 
the most dangerous thing for a society to be without.2

Dit boek heeft een rijk palet aan onderzoek naar diversiteit en discrimi-
natie opgeleverd. De meeste auteurs schrijven over rassendiscriminatie 
en discriminatie van migranten. Een aantal andere auteurs schrijft over 
discriminatie van vrouwen, en een enkeling neemt heel andere aspecten 
van discriminatie en diversiteit onder de loep, bijvoorbeeld discriminatie 
op grond van handicap of taal, de aanpak van discriminatie door het recht 
en de vraag of we bepaald zijn door onze genen.

In de inleiding noemden we vier thema’s. In dit afsluitende hoofdstuk 
hebben we de bijdragen op een andere wijze ingedeeld, te weten op basis 
van vier neigingen die ons zijn opgevallen: 1) de neiging om in wij-zijtermen 
te denken 2) de neiging om te categoriseren 3) de neiging om genetische 
verklaringen voor verschillen te benadrukken 4) de neiging om oplossingen 
te zoeken in recht en regelgeving.

Denken in wij-zijtermen

In de eerste plaats valt op dat mensen de neiging hebben om in wij-zijtermen 
te denken en mensen die er anders uitzien, anders spreken of andere ge-
woonten hebben als de ander en daarmee als minder te beschouwen.3

Zo laat Helen de Hoop in haar originele bijdrage over het gebruik van de 
woorden ‘als’ en ‘dan’ en de reacties van mensen daarop zien dat er vanuit 
taalkundig oogpunt geen enkel argument is om te zeggen dat ‘beter dan’ 
beter zou zijn dan ‘beter als’. Dat roept de vraag op waarom het onderscheid 
tussen dan en als in vergelijkingen überhaupt nog gemaakt wordt, maar ook 

1 Prof. mr. Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen ; mr. Marija Davidović is promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
2 William Sloane Coff in jr. (1924-2006).
3 Primo Levi, Is dit een mens, 1987 (eerste uitgave Se questo è un uomo, 1947),’Veel mensen en 
volken zijn min of meer bewust de mening toegedaan dat elke vreemdeling een vijand is.’
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of er een effect is van het op scholen onderwijzen van expliciete, ongemo-
tiveerde taalregels als deze. Zij wijst erop dat prescriptieve taalregels per 
definitie ad hoc zijn en dat zij er soms vooral toe dienen om sprekers van de 
ene taalvariant (wij) te onderscheiden van sprekers van andere varianten 
(zij). In het ergste geval kan dit leiden tot discriminatie van sprekers van 
een andere taalvariant, bijvoorbeeld door mensen die ‘beter als’ schrijven 
niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Niet alleen taal kan leiden tot wij-zijdenken, ook iemands gezondheid 
of gestel, zoals Karen Mogendorff in haar bijdrage laat zien. Zij merkt het 
gebrek aan maatschappelijke verontwaardiging of verwondering op over 
de achterblijvende (arbeids)participatie van burgers met een beperking. 
De positie van deze groep wordt vaak nog primair toegeschreven aan de 
aandoening; gehandicapten zouden zielig zijn, of hulpbehoevend, passief en 
tot niet veel in staat. Ondersteuning bij maatschappelijke participatie wordt 
veelal gezien als een gunst, een vorm van liefdadigheid waardoor buiten 
beeld blijft dat de achtergestelde positie van burgers met een beperking in 
ieder geval deels te wijten is aan discriminatie.

Halleh Ghorashi maakt een vergelijkbaar punt over dankbaarheid, maar 
dan dankbaarheid die wordt verwacht van mensen die we zien als allochto-
nen. De migrant is de eeuwige ander die alleen mag meedoen als en zolang 
zij of hij dankbaarheid toont. Hoewel het aantal mensen dat zich tegen 
migranten verzet, groeit en ondanks de harde taal die jegens migranten 
wordt gebruikt, bestaat er een zeer sterke weerstand tegen het gebruik van 
de term ‘racisme’. De belangrijkste basisassumptie is volgens Ghorashi ‘dat 
de Nederlandse samenleving behoort aan de autochtone Nederlander en 
dat zij daarom het recht hebben om zich ongemakkelijk te voelen door de 
groeiende “bedreiging” van bepaalde groepen migranten’.

Hierbij sluit de bijdrage van Hans Siebers, Paul Mutsaers en Arie de Ruijter 
over etno-productie van etniciteit aan. Zij betogen dat het dominante 
discours in de Nederlandse politiek en media over migranten en migratie 
aanzet tot uitsluiting en discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt 
en dat het zowel het ontstaan van etniciteit als discriminatie op basis van 
etniciteit in de hand werkt. Migrantenvijandige woordvoerders leggen de 
nadruk op de culturele onverenigbaarheid van gemeenschappen en de 
overheid heeft migratiewetten geïntroduceerd die uitsluiting van migranten 
mogelijk maken op basis van die vermeende onverenigbare cultuur. Als 
voorbeeld noemen zij het discours over de hoofddoeken: ‘Hoofddoekjes 
worden niet vanzelf een issue in interacties tussen collega’s of studenten; ze 
worden tot issue gemaakt omdat politieke f iguren in de media en politiek 
beweren dat ze een symbool zijn van vrouwenonderdrukking in de islam.’



MoEILIJKE DIVERSITEIT EN GEVAARLIJKE UNIfoRMITEIT 321

De genoemde bijdragen roepen de vraag op of de inburgeringseisen die 
wij stellen aan migranten moeten worden beschouwd als een poging om 
migranten te helpen erbij te horen en dus als een poging tot preventie van 
discriminatie dan wel als inherent discriminerend, namelijk als een uiting 
van het niet accepteren van hun ‘anders’ zijn. Wat bijvoorbeeld te denken 
van de volgende vraag uit de inburgeringstest voor buitenlanders:4

20. Ali, Hans and Henk are in the canteen. They are eating. Hans says 
to Ali: ‘you eat such weird things’. What is the best thing for Ali to do?
a) Pretend he did not hear anything.
b) Ask ‘Do you want to try?’
c) Say: ‘Keep your mouth shut!’

Antwoord b) wordt aangemerkt als het juiste antwoord.
En wat te denken van de Participatieverklaring die nieuwkomers van bin-

nen en buiten de Europese Unie vanaf 1 januari 2014 in zestien gemeenten 
krijgen voorgelegd ter ondertekening, bedoeld als moreel appel op deze 
nieuwkomers om hun goede bedoelingen te laten zien: dat ze willen werken 
en de Nederlandse waarden ‘omarmen’.5

Categoriseren

Ten tweede valt de neiging van mensen op om te categoriseren. Die neiging is 
alleszins begrijpelijk. Door structuur aan te brengen zijn complexe situaties 
beter te begrijpen. Ook wetenschappers en regelgevers zijn voortdurend 
bezig met categoriseren. Zo zijn ook wij weer aan het categoriseren in dit 
slotwoord om orde aan te brengen in de diversiteit van de bijdragen die we 
hebben gelezen en om beter te kunnen bedenken wat we ervan hebben 
geleerd. Categoriseren heeft echter ook nadelen. Mensen worden over één 
kam geschoren, teruggebracht tot een enkele identiteit terwijl zij er vaak 
meer hebben. Er worden daarbij aannames gedaan over gedrag en eigen-
schappen van mensen op basis van groepskenmerken zonder na te gaan of 
het individu deze eigenschappen ook heeft en hetzelfde gedrag vertoont.

Een voorbeeld hiervan is het categoriseren van mensen als ‘allochtoon’ 
als zij zelf, of tenminste een van hun ouders, niet in Nederland zijn geboren. 
Marleen Van der Haar en Dvora Yanowtonen aan hoe gebruik van dit begrip 

4 Civik Integration Exam, Knowledge of Dutch Society.
5 Brief Participatieverklaring minister Asscher aan de Tweede Kamer 19 december 2013, 
Kamerstukken II 2013/14 32804, nr. 48.
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in beleidstaal kan bijdragen aan het versterken van het onderscheid tussen 
inwoners van Nederland en daarmee aan uitsluiting.

Categoriseren van mensen mondt al snel uit in stigmatiseren. Een 
voorbeeld hiervan is het categoriseren van bepaalde bevolkingsgroepen 
of de jonge mannelijke leden daarvan als crimineel, zoals Antillianen, 
Marokkanen of asielzoekers. Amade M’charek beschrijft hoe dit gebeurde 
na de moord op Marianne Vaatstra. De lokale bevolking was snel met het 
beschuldigen van bewoners van het asielzoekerscentrum in de buurt. Zij 
konden echter als dader worden uitgesloten op basis van dna-onderzoek. 
In zoverre kan dna-onderzoek onterechte categorisering voorkomen. Maar 
zoals M’charek beargumenteert, is het doel van modern dna-onderzoek juist 
erop gericht om te clusteren. Het doel is niet zozeer het identif iceren van 
de verdachte, maar het bepalen van de categorie waartoe hij behoort. Zoals 
M’charek constateert, worden dergelijke categorieën, in het bijzonder in de 
context van een misdrijf, geracialiseerd. Dit is vooral een probleem door het 
streven om dna-varianten te vinden die kenmerkend zijn voor specif ieke 
populaties, wat kan leiden tot het ‘produceren’ van een ‘verdachte populatie’.

In dit kader is ook de bijdrage van Sinan Çankaya over ruimtelijke uit-
sluiting interessant. Hij laat zien dat politiewerk door prestatiedruk en de 
nadruk die politici leggen op veiligheid en criminaliteitsbestrijding steeds 
meer de neiging heeft om proactief te zijn en zich daarbij te richten op 
zogenaamde risicovolle groepen. Deze groepen worden door politieagenten 
gedef inieerd op basis van allerlei typologieën, zoals ‘naffers’, ‘Oostblok-
kers’, ‘eencelligen’, ‘tokkies’ en ‘negers’. De dominante criteria hierbij zijn 
etniciteit, sociale klasse en residentiële stigma’s (plaats in de stad). Het 
meest gebruikte politiewoord ‘doelgroepen’, wordt vooral gebruikt om te 
refereren aan gemarginaliseerde jongeren met een Marokkaanse herkomst 
en aan mensen uit Centraal- en Oost-Europa. Çankaya laat zien dat dit niet 
onschuldig is maar er uiteindelijk toe leidt dat bepaalde gebieden in de stad 
relatief ontoegankelijk worden voor deze jongeren op wie het proactieve 
politiewerk, ook wel etnisch profileren genoemd, zich richt.

Frank Bovenkerk relativeert dit en beklemtoont dat niet alle voor- en 
nadelen van etnisch profileren even zwaar wegen of überhaupt te wegen 
zijn, omdat we hun effecten eenvoudig niet kennen. Zomaar op grond van 
etnische afkomst controleren leidt er echter toe dat leden van minderheden 
waarmee niets aan de hand is disproportioneel vaak worden gecontroleerd. 
Dit gaat volgens de auteur regelrecht in tegen de doelstelling van multicul-
tureel politiewerk en dat, voor zover etnisch profileren plaatsvindt, dit voor 
een deel berust op niets anders dan routine. De politie doet er daarom goed 
aan om actief aandacht aan dit onderwerp te besteden.
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Door onze neiging om te categoriseren wordt miskend dat mensen uit 
verschillende culturen veel meer overeenkomsten dan verschillen vertonen; 
veel normen en waarden komen overeen, zoals de positieve waardering 
van studie en ondernemingszin.6 Miskend wordt bovendien dat er binnen 
culturele groepen sprake is van allerlei verschillen. Toen de toenmalige 
prinses Máxima de door velen verguisde woorden sprak ‘“De” Nederlander 
bestaat niet’, doelde ze daarop.7 En uiteraard geldt dit ook voor de Turk 
en de Surinamer en zoals Máxima zei: ‘Als troost kan ik u zeggen dat “de” 
Argentijn ook niet bestaat.’ Bovendien worden leden van migrantengroepen 
die langdurig in Nederland verblijven daarmee blootgesteld aan allerlei 
aspecten van de Nederlandse cultuur, via de media, op school, op het werk 
en ook door de verplichte inburgeringscursussen. Ongetwijfeld heeft dit 
enige invloed op hun identiteit, al kan die invloed ertoe leiden dat zij zich 
aanpassen of zich afzetten tegen wat ze hier tegenkomen. Overigens geldt 
hetzelfde als we het hebben over bijvoorbeeld vrouwen en mannen. Toske 
Andreoli legt dit haarfijn bloot in een reactie in het NRC handelsblad op 
de eerdere constatering van Boomsma en Price in die krant dat het nou 
eenmaal in de weerbarstige natuur van de vrouw zou zitten om te willen 
zorgen.8 Misschien geldt dit voor een meerderheid van de vrouwen maar 
zeker niet voor alle.

Neiging tot biologische en genetische verklaringen

Een derde neiging die ons is opgevallen aan de hand van de bijdragen in 
de bundel, is het genetisch en biologisch verklaren van identiteiten en 
problemen. Genen zijn zonder twijfel relevant voor wie we zijn. Ze zijn 
bijvoorbeeld bepalend voor ons geslacht en bepalen mede onze etniciteit.

Hans Galjaard laat zien hoe variatie in erfelijke aanleg soms tot aan-
zienlijke ongelijkheden tussen mensen leidt. Hij noemt als voorbeelden 
lichamelijke en geestelijke handicaps, diversiteit in eigenschappen en in 
maatschappelijk functioneren. Deze verschillen vormen volgens hem vaak 
weer de achtergrond van in- en uitsluiting omdat ‘anders’ zijn moeilijk 
wordt geaccepteerd.

6 Vgl. Tim Wolf, Multiculturalisme & Neutraliteit, Vosiuspers UvA, 2005, p. 39.
7 Toespraak van Prinses Máxima, 24 september 2007 bij de presentatie van het wrr-rapport 
Identificatie met Nederland, Den Haag. 
8 Toske Andreoti, ‘Het onderscheid tussen mannen en vrouwen is niet “natuurlijk”’, nrc 
Handelsblad 30 januari 2014, p. 18, in reactie op Diederik Boomsma en Jonathan Price, ‘Keerpunt 
is bereikt: emancipatie is af.’, nrc Handelsblad 18 januari 2014.
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De neiging om de nadruk te leggen op genetische verklaringen blijkt ook 
uit het onderzoek van Jacco van Sterkenburg naar de wijze waarop in de 
sportmedia wordt omgegaan met etniciteit en huidskleur. Mensen kennen 
allerlei sportieve kwalif icaties toe aan etniciteit en huidskleur. Opvallend 
daarbij is dat prestaties van ‘zwarte’ sporters vaak worden verklaard vanuit 
natuurlijke fysieke kracht of snelheid (het natuurlijke fysieke discours), 
terwijl die van ‘witte’ sporters vaak worden verklaard vanuit inzicht, 
tactische kwaliteiten, intelligentie en rationaliteit (het mentale discours). 
Sport op televisie kan daardoor volgens Van Sterkenburg onderscheidend 
in plaats van verbindend werken en daarmee een voedingsbodem vormen 
voor uitsluiting.

Dat er ook sprake kan zijn van een omgekeerd effect laat Toine Lagro-
Janssen zien in haar bijdrage over ongelijke toegang tot de geneeskunde. In 
de geneeskunde is sprake van onvoldoende aandacht voor genderverschil-
len, terwijl vrouwen andersoortige klachten en aandoeningen hebben dan 
mannen en de symptomen ervan ook op een andere manier presenteren. 
Dit leidt ertoe dat zorg minder toegankelijk is voor vrouwen.

De bundel leert dat er biologische en genetische verklaringen zijn 
voor ongelijkheden, maar dat het merkwaardig is dat deze biologische en 
genetische verklaringen soms overdreven belangrijk worden gevonden en 
soms worden ontkend en niet de aandacht krijgen die nodig is. Volgens 
Scott E. Page spelen onze genen slechts een geringe rol bij wie we zijn, in 
vergelijking met onze training, ervaring en identiteit: ‘Our genes differ little 
from those of our ancestors of a few hundred years ago, but our cognitive 
tools differ markedly.’9

Vertrouwen op de regels en het recht

Ten vierde is er bij het zoeken naar oplossingen voor discriminatie en uitslui-
ting de neiging om te vertrouwen op regels en het recht, terwijl tegelijkertijd 
de werking van dat recht in de praktijk beperkt is.

Rikki Holtmaat en Peter Rodrigues laten zien dat de juridische benadering 
van discriminatie van alle tijden is en dat overheden sinds ruim een halve 
eeuw proberen door middel van het recht discriminatie te bestrijden. Zij 
brengen in kaart op welke wijze vanuit de juridische wetenschap het begrip 
discriminatie is geoperationaliseerd binnen de context van verschillende 
rechtsregimes (nationaal, Europees en internationaal). Maar ze laten ook 

9 Scott E. Page, The Difference. How the power of diversity creates better groups, firms, schools, 
and societies. Princeton University Press 2007, p. 300/301.
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zien dat het recht lang niet altijd effectief is en waarom niet en welke 
alternatieven er zijn: het voeren van sociaal beleid om slachtoffers van 
discriminatie te ondersteunen en beleid gericht op het wegnemen van de 
achterliggende oorzaken van discriminatie.

Serena Does, Belle Derks en Naomi Ellemers onderzochten met verschil-
lende experimenten hoe mensen reageren wanneer sociale gelijkheid als 
een moreel ideaal of als morele verplichting wordt gepresenteerd. Een 
opvallende bevinding in het kader van de neiging om ons te verlaten op het 
recht, is dat het presenteren van sociale gelijkheid als een moreel ideaal in 
plaats van een morele verplichting, een effectieve strategie is om mensen te 
mobiliseren zich meer in te zetten om sociale ongelijkheid te verminderen.

Caroline Essers, Beatrice van der Heijden en Guy Notelaers geven inzicht in 
de mogelijkheden om juist niet via het recht maar met een diversiteitsbeleid 
in arbeidsorganisaties inclusie van de ‘Ander’ te verbeteren. Zij hebben 
onderzocht hoe medewerkers van Marokkaanse en Surinaamse afkomst 
van twee grote bedrijven het personeelsbeleid (hrm-beleid) ten aanzien 
van hun loopbaanontwikkeling ervoeren en komen tot de conclusie dat 
wederzijds respect en een open communicatie van groot belang zijn. 
Percepties van het management en de medewerker ten aanzien van de 
mogelijkheden en beperkingen kunnen verschillen en juist daarom moet het 
voorkómen van stereotypering een van de belangrijkste aandachtspunten 
zijn in employability-beleid.

De bijdrage over etnische registratie van Marija Davidović en Ashley 
Terlouw tot slot, maakt duidelijk dat er binnen verschillende sociale vel-
den, het onderwijs, de gezondheidszorg en de politie, verschillende regels 
gelden en dat er ook positieve doelen kunnen zijn met het noteren van 
de etniciteit van mensen. Het voeren van een positieve-actiebeleid of een 
doelgroepenbeleid is bijvoorbeeld moeilijk als niet bekend is hoe groot de 
doelgroep is en wie ertoe behoren. En ook wetenschappelijk onderzoek naar 
diversiteit, discriminatie en processen van in- en uitsluiting is lastig zonder 
data omtrent de verschillende etnische en andere minderheidsgroepen. 
Dat neemt niet weg dat er ontzettend grote voorzichtigheid moet worden 
betracht bij het verzamelen van dergelijke gegevens omdat zij kunnen 
worden misbruikt, omdat ze over- en onderinclusief kunnen zijn en omdat 
zij ertoe kunnen leiden dat in het beleid te weinig rekening wordt gehouden 
met de specif ieke behoeften van het individu.

Recht en regels zijn om verschillende redenen slechts beperkt effectief. 
Formele gelijkheid, gelijkheid voor de wet, leidt niet zonder meer tot ma-
teriële gelijkheid, gelijke kansen en gelijke uitkomsten. Dat komt doordat 
regels en dwang op zichzelf niet overtuigen en zelfs kunnen leiden tot 
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ressentiment en ondergronds gaan.10 Bovendien kennen mensen hun recht 
niet en weten zij niet hoe zij het moeten effectueren. Dat neemt niet weg dat 
het recht toch een belangrijke rol speelt bij het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie. Het is bijvoorbeeld van belang om de grenzen te formuleren 
waarbinnen etnische registratie en etnisch prof ileren is toegestaan en 
om eisen te stellen aan eventuele rechtvaardigingen die daartoe worden 
aangevoerd. Dat het verbod van discriminatie is neergelegd in artikel 1 van 
onze Grondwet maakt bovendien duidelijk hoe belangrijk deze norm wordt 
gevonden in onze maatschappij. Daarvan gaat een grote uitstraling uit.

Wij, de wetenschappers die dit boek vanuit verschillende disciplines en 
achtergronden samen hebben geschreven, hebben ervaren hoe verreikend 
diversiteit is. De onderlinge diversiteit in bijvoorbeeld onderzoeksdisciplines 
maakte het soms ook wel hard zoals de predikant en vredesactivist William 
Sloane Coffin jr., geciteerd aan het begin van dit slothoofdstuk, schreef. Een 
psycholoog of beleidskundige heeft het als zij spreekt over discriminatie 
over iets heel anders dan een jurist. Toch zijn we vooral trots op deze bun-
del als tastbaar resultaat van alle inspanningen. De onderzoekers van de 
interdisciplinaire onderzoeksgroep zullen ook na deze bundel met elkaar 
blijven werken om de dangers van uniformiteit uit hun onderzoekswerk te 
houden. We hopen met de bundel onze kennis op het gebied van diversiteit 
en discriminatie op een inspirerende manier gedeeld te hebben en te hebben 
laten zien hoe mensen die goed met elkaar communiceren, ook al hebben 
zij verschillende achtergronden, iets tot stand kunnen brengen.

10 Vgl. Tom R. Teyler, Why People Obey The Law, Princeton University Press 2006 en Wolf 2005, 
p. 110.


