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In het kort.

Er is een nieuwe interreligieuze groep opgericht: Yalla!, een plat-
form van joden en moslims. Rabbijn, publicist en Kanttekening- 
columnist Lody van de Kamp is een van de initiatiefnemers.

Yalla!, Arabisch voor ‘kom 
op!’, wil een positief 
geluid laten horen. ‘We 
willen breken met het 

opgedrongen vijandsbeeld tussen 

joden en moslims’, vertelt mede-in-
iatiefnemer Fatima Akalai aan het 
Nederlands Dagblad.
Tot de activiteiten behoren onder 
andere samen eten en opiniestuk-
ken schrijven. In december organi-
seerde Yalla! een eerste Zoom- 
bijeenkomst.
‘Het jaar van moslims en joden 
samen breekt aan!’, aldus leden 
Atta de Tolk en Chantal Suissa 
(foto) in hun nieuwjaarsgroet. 
‘Bestond er maar een vaccin tegen 
polarisatie en haat. Dan zouden jij 
en ik niet tegenover elkaar, maar 
naast elkaar staan.’ •

De nieuwe partij Ubuntu Con-
nected Front (UCF) wil graag 
aan de Tweede Kamerverkiezin-
gen meedoen en presenteerde 
onlangs haar concept-verkie-
zingsprogramma. De partij 
komt op voor de belangen van 
zwarte Nederlanders.

Zo wil de partij een voor-
schot van 40.000 euro voor 
alle nazaten van tot slaaf 
gemaakte Afrikaanse voor-

ouders. Een nog op te richten raad 
moet zich gaan bezighouden met de 
verdere afhandeling van zulke ‘her-
stelbetalingen’. Ook moet Neder-
land de beurs opentrekken voor 
nazaten van tot slaafgemaakten die 
graag ‘terug’ naar Afrika willen.
De partij is ook voor ‘een heroriën-
tatie op het gebied van het recht op 
vrije meningsuiting’. UCF ziet 

namelijk ‘een ongekende groei van 
uitspraken die haat verspreiden 
tegenover tradities en spirituele 
uitingen van Nederlandse subcultu-
ren’. Daarnaast moet volgens UCF 
‘afrofobie’ als een aparte discrimi-
natiegrond worden erkend, net als 
homofobie, moslimhaat en antise-
mitisme.
UCF wil dat zwarte mensen trots 
zijn op hun identiteit. De partij wil 
daarom dat er zwarte weekend-
scholen worden opgericht die door 
de overheid gesubsidieerd worden, 
waar zwarte kinderen kunnen leren 
over hun Afrikaanse roots en de 
Afrikaanse cultuur. De partij pleit 
voor een vrije dag op 1 juli, waarop 
Keti Koti, de herdenking van de 
afschaffing van de slavernij, plaats-
vindt.
UFC maakt zich hard voor meer 
onderzoek naar de slavernij en wil 
standbeelden van ‘koloniale’ 
Nederlanders als Piet Hein of J.P. 
Coen verwijderen. De slavernij en 
het kolonialisme zouden meer aan-
dacht moeten krijgen in het curri-
culum. UFC wil ook dat ‘de 
Afrikaanse geschiedenis wordt 
belicht met bijvoorbeeld de bescha-
vingen van Mali, Ghana, Songhai, 
Egypte, Ethiopië, Nubië, Zimbabwe 
en Nigeria’. •

De afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam 
wil diversiteitsgegevens van de staf registreren. Maar dat 
gaat niet zonder kritiek, meldt universiteitskrant Folia.

Politicoloog en UvA-pro-
movenda Esmé Bosma is 
hier een fel tegenstander 
van. ‘Wat mij opvalt, is 

dat er vaak geen meerstemmig-
heid in de groep van mensen zit 
die binnen de universiteit over 
diversiteitsvoorstellen discussië-
ren’, zegt ze tegen de universi-
teitskrant.
Het conceptvoorstel van een spe-
ciaal aangestelde werkgroep wil 
dat medewerkers van de afdeling 
Politicologie hun ras, etniciteit, 
gender, religie en seksuele oriën-
tatie invullen in een anonieme 
enquête. Deelname aan de 
enquête gebeurt op vrijwillige 
basis. Toch heeft Bosma hier 
moeite mee, zegt ze.
‘Ik vind het zorgwekkend dat 
mensen door dergelijke voorstel-
len in toenemende mate worden 
gereduceerd tot hun gender, ras, 
huidskleur of geaardheid. Ook de 
frequentie en de vanzelfsprekend-
heid waarmee hier tegenwoordig 
naar wordt verwezen vind ik zorg-
wekkend, ‘mensen van kleur’ is 
ineens een gangbare term gewor-
den in het discours.’
Ook de ondernemingsraad van de 
faculteit Maatschappij & Gedrag, 

waar Politicologie onder valt, is 
het oneens met de gang van 
zaken. De ondernemingsraad 
voelt zich niet gekend in de 
besluitvorming en heeft op voor-
hand twijfels bij het voorstel.
Ondernemingsraadvoorzitter 
Mendel Giezen: ‘Het is zeer de 
vraag of dit voorstel om gegevens 
te registreren de gehele reikwijdte 
van diversiteit dekt en of de 
enquête geen dingen vraagt die je 
eigenlijk niet moet vragen als 
werkgever aan werknemers.’
Een meerderheid in de Tweede 
Kamer deelt de bezwaren van 
Bosma en Giezen. In december 
leed onderwijsminister Ingrid van 
Engelshoven (D66) een gevoelige 
nederlaag in het parlement. Haar 
plannen om universiteiten diver-
ser te maken zijn sterk afgezwakt 
door een motie van VVD en CDA.
Ook op Twitter klinkt kritiek op de 
plannen van de afdeling Politico-
logie. Emiritus hoogleraar en poli-
ticoloog Meindert Fennema 
noemt het een ‘onzalig voorstel’ 
van zijn oude vakgroep. ‘De afde-
ling Politicologie van de UvA gaat 
medewerkers vragen of zij Joods 
zijn, maar je hoeft het niet in te 
vullen’, schertst hij. •

Joden en moslims richten 
nieuw verbroederings-
initiatief op: Yalla!

Nieuwe zwarte 
partij: geef 
nazaten van tot 
slaaf gemaakten 
40.000 euro

UvA: afdeling Politicologie 
wil etniciteit en religie 
medewerkers registreren

EEN VAN DE GEBOUWEN VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM IN DE BINNENSTAD (BEELD: WIKIMEDIA COMMONS / LIJJCCOO)

BEELD: YOUTUBE
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Hoofdredactioneel.

MEHMET CERIT

Hoofdredacteur / 
Directeur.

Alles begint met taal

‘E
en kabinet dat 
zoveel onschul-
dige mensen 
heeft gecrimi-
naliseerd […] 
kan niet anders 

dan aftreden.’ Dit waren niet de 
woorden van Jesse Klaver, Lilian 
Marijnissen of Lilian Ploumen, 
maar van nota bene Geert Wilders, 
die er voor de camera’s van RTL 
Nieuws nog mee wegkwam ook. 

We pakken het nieuwe verkie-
zingsprogramma van de PVV er 
even bij. Een verbod op de Koran, 
moskeeën en ‘het verspreiden van 
de islamitische ideologie’, een 
ministerie van ‘Immigratie, Remi-
gratie en De-islamisering’. Grenzen 
dicht. Dubbele nationaliteit? Dan 
niet meer stemmen of de politiek 
in. Syriërs het land uit. Een hija-
bverbod in overheidsgebouwen. 

Als er één partij is die onschul-
dige mensen criminaliseert, dan is 
het de PVV. Natuurlijk zijn er pro-
blemen met dreigend terrorisme, 
radicalisme en segregatie. Maar 
Wilders schept een nieuw kwaad: 
het willen uitwissen van een heel 
geloof, van alles dat niet ‘Neder-
lands’ genoeg is. Een gedachte-
goed dat bijna een miljoen 
onschuldigen als dader aanwijst, 
polariseert, maar niets oplost. 

‘Kom op Mehmet, dit is Wil-
ders’ oude riedel’, zeggen veel van 
mijn oer-Hollandse collega’s: ‘Dit 
kennen we nu toch wel? En de PVV 
zal de macht niet zo snel krijgen.’ 

In dit denken ligt precies het pro-
bleem. Afgestompt door de zich 
almaar herhalende retoriek, ach-
terover leunend door een dreigend 
cordon sanitair, werken we zo stil-
letjes mee aan de normalisering 
van zeer giftige taal.

‘PVV wil terug naar land zon-
der hoofddoekjes en ‘oer-Hol-
landse gezelligheid’’, verzuchtte de 
NOS over Wilders’ programma. 
‘140 rijden en veel geld naar de 
zorg’, gaapte het Parool. Maar we 
hebben het nog altijd over een par-
tij die deelneemt aan het democra-
tisch proces met een volslagen 
antidemocratisch programma, over 
de tweede partij van het land. Een 
partij die, zoals het er nu naar uit-
ziet, nog zetels gaat winnen ook. 

Ondertussen drijft de PVV de 
VVD en het CDA naar rechts, kla-
gen ook ontevreden leden binnen 
deze partijen. Eind januari, tijdens 

het debat over de toeslagenaffaire, 
zei premier Rutte het ‘persoonlijk’ 
eens te zijn met Wilders over de 
etnische registratie van burgers. 
Tja, wat moet de PVV dan nog 
doen om onderscheidend te blij-
ven? De toon matigen in ieder 
geval niet.

Een haatdragend discours 
neemt een eigen ruimte in, het 
slijpt de nuance uit de geesten van 
degenen die er - vaak onbewust - 
binnen treden. Eerst wordt giftige 
taal genormaliseerd, alsof het een 
normale plaats in het discours ver-
dient, waarna het bij herhaaldelijk 
gebruik steeds meer mensen in de 
grootste onzin kan doen geloven.

We zagen het in Turkije, waar 
Erdogan slechts enkele jaren aan 
retoriek nodig had om zonder 
enige tegenspraak tienduizenden 
onschuldige mensen te kunnen 
ontslaan. Goede oude vrienden 

van mij zeiden eerst nog: ‘Je bent 
een goede, maar wel van Gülen’. 
Zij zien mij inmiddels het liefst 
vandaag nog in een cel wegrot-
ten. 

We zien het ook in India, waar 
het anti-moslimsentiment onder 
radicale hindoes steeds meer wordt 
omgegoten in geweld tegen mos-
lims en harde wetten - neem het 
stateloos verklaren van twee mil-
joen moslims of een verbod op isla-
mitisch onderwijs. En we zien het 
aan de andere kant van de oceaan, 
waar na vier jaar Trump-taal zelfs 
het Capitool, de Amerikaanse tem-
pel der democratie, werd geruï-
neerd.  

Of dichter bij huis: wie dacht 
ooit dat onze overheid in ons 
‘geweldig gave land’ jarenlang, 
ongestoord en via etnische profi-
lering tienduizenden gezinnen 
kon stukmaken? Het zijn, niet 
toevallig, diezelfde verdachtma-
king van nieuwe Nederlanders en 
de voorliefde voor een dispropor-
tioneel harde law & order die de 
PVV al sinds haar oprichting voor-
staat.

De PVV hitst al vijftien jaar 
mensen op. Tegen pers, weten-
schap, het ‘nepparlement’, ‘Marok-
kanen’, ‘kopvodden’ en moslims. 
Wilders’ woordenstrijd boekt lang-
zaam terrein en is er een van de 
lange adem. We moeten ons grote 
zorgen maken als een evenzo 
krachtig weerwoord uitblijft vanuit 
burgers, media en politici. •

Wilders’ woordenstrijd boekt langzaam 
terrein en is er een van de lange adem
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Verkiezingen.

De lijst van Nida is bekend. Wat wil 
deze ‘islamitisch geïnspireerde’ partij?
De naar eigen zeggen ‘door de islam geïnspireerde’ partij Nida presenteerde in januari 
haar kandidatenlijst, aangevoerd door het Rotterdamse ex-raadslid Nourdin el Ouali 
(foto). Maar waar staat deze partij – tot dusver enkel lokaal actief in Rotterdam, Den 
Haag en Almere – nu eigenlijk landelijk voor? Wij doken in het verkiezingsprogramma.

‘T
wintig jaar lang 
groeide onze 
generatie op in 
een politiek die 
islam en diver-
siteit ziet als 

probleem’, aldus het programma. 
‘We geloven in een nieuwe genera-
tie die opgroeit met islam en diver-
siteit als inspiratie voor de 
oplossing.’ De strijd tegen moslim-
haat en een pleidooi voor meer 
islam in de publieke ruimte lopen 
als een rode draad door het verkie-
zingsprogramma heen.

Nida wil meer ruimte voor reli-
gie in de samenleving, in het bij-
zonder voor de islam. De partij pleit 
onder meer voor een ‘recht op 
gebed en bezinning’ in wetgeving 
en cao’s, een hoofddoekrecht voor 
politieagentes, een nationaal 
Museum voor Wereldreligies en 
Levensbeschouwing, een ‘nationale 
maand van bezinning en ontmoe-
ting’, stilteruimtes in winkelcentra. 
Ook wil Nida wereldreligies en 
levensbeschouwing als verplicht 
examenvak.

Partijleider Nourdin el Ouali 
kwam eerder in het nieuws toen hij 
voorstelde om islamitische organi-
saties die in Frankrijk dreigden te 
worden verboden ‘een veilig toe-
vluchtsoord’ te bieden.

Nida wil dat godslastering har-
der wordt aangepakt. ‘Grenzen 
worden bewust opgezocht en over-
schreden. In 2013 werd zelfs het 
verbod op godslastering afgeschaft. 
NIDA pleit voor een herleving en 
belichting van deze ethische gren-
zen. (…) Het OM dient deze zaken 
vaker en consequenter op te pak-
ken en aan te pakken, zodat er dui-
delijke jurisprudentie ontstaat.’ De 
partij steunde een recente petitie 

om het beledigen van Mohammed 
strafbaar te stellen.

Verder wil de partij een ‘Parle-
mentaire commissie moslimhaat en 
islamofobie’ in het leven roepen, 
De commissie lijkt een reactie te 
zijn op de Parlementaire ondervra-
gingscommissie ongewenste beïn-
vloeding uit onvrije landen, die 
begin vorig jaar moskeebestuurders 
ondervroeg. ‘Het is de hoogste tijd 
dat bestuurders, politici, politieke 
partijen en beleidsmakers in alle 
ernst geconfronteerd worden met 
een kritische spiegel, waarna de 
nodige conclusies worden getrok-
ken.’

Nida is ook voor een actiever 
diversiteitsbeleid in de zorg. Zorg-
medewerkers moeten meer reke-
ning houden met de culturele 
achtergrond van cliënten, wiens 
rechten wettelijk beschermd moe-
ten worden door een zogenoemde 
‘diversiteitseis’. Ook moet medisch 
onderzoek in Nederland zich meer 
focussen op de bestrijding van ziek-

tes als sikkelcelziekte en thalasse-
mie, die enkel bij niet-witte 
personen voorkomen.
De partij is ook voor minder recla-
me, om zo het consumentisme te-
gen te gaan. In plaats van reclames 
moeten er ‘positieve campagnes’ 
komen. ‘We delen inspirerende en 
ontroerende verhalen en levens-
lessen van Nederlanders in al hun 
veelkleurigheid, van bijzonder tot 
alledaags. Zo creëren we nieuwe 
verbindingen.’

Nida wil alcoholreclame hele-
maal verbieden en consumptie zo 
veel mogelijk aan banden leggen. 
Supermarkten mogen geen alcohol 
meer verkopen en alcoholvrije 
horecagelegenheden en uitgaans-
mogelijkheden moeten gestimu-
leerd worden. Verder moet het 
accijns op alcoholproducten fors 
omhoog.

Net als de ChristenUnie en de 
SGP is Nida voor een beperking 
van de abortusvrijheid. De partij is 
‘voor een beperking van de wette-

lijke wekengrens voor abortus tot 
uiterlijk het moment van levensvat-
baarheid. Uitsluitend in levensbe-
dreigende situaties kan hiervan 
afgeweken worden’.

Nida wil een ‘doorlichting van 
schadelijke etnische en religieuze 
bias bij politie en justitie’. Zij zou-
den zich bij de aanpak van crimina-
liteit en radicalisering schuldig 
maken aan het racialiseren en isla-
miseren van problemen. Een staats-
secretaris voor Inclusie & 
Anti-Discriminatie zou discrimina-
tie in de zorg, het onderwijs en de 
woning- en arbeidsmarkt moeten 
aanpakken.

Zwarte Piet moet worden ver-
boden, stelt Nida. Er moet een 
onderzoek gedaan worden naar 
herstelbetalingen aan nazaten van 
tot slaaf gemaakten. Geschiedenis-
boeken en de publieke ruimte moe-
ten ‘gedekoloniseerd’ worden.

Nida vindt dat het Nederlandse 
buitenlandbeleid zich beperkt tot 
actieve hulp aan en aandacht voor 
christenen, LHBTI’ers en atheïsten. 
Nederland moet meer opkomen 
voor moslims.

Verder is Nida voor het berech-
ten van onder andere George W. 
Bush en Tony Blair vanwege hun rol 
in de ‘War on Terror’, een ruimhar-
tig vluchtelingenbeleid en een ‘één-
staatoplossing’ voor Palestina. Ook 
hekelt de partij de Nederlandse 
opstelling tegenover Egypte en Tur-
kije, omdat ons land de coups daar 
(in respectievelijk 2013 en 2016) 
stilzwijgend zou hebben gedoogd.

Ten slotte is Nida voor een 
linkse sociaaleconomische politiek. 
Voorstellen zijn onder andere een 
30-urige werkweek, hogere lonen 
en experimenteren met het basisin-
komen. •

BEELD: NOURDIN EL OUALI
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Verkiezingen.

I
n het vak ‘Introductie tot 
de politicologie’ behandel 
ik met mijn studenten elk 
jaar weer het onderwerp 
politieke vernieuwing. Het 
gaat dan over broodnodige 

vernieuwing van het politieke sys-
teem, meestal door de opkomst 
van nieuwe stromingen en partijen. 
Voorbeelden hiervan zijn partijen 
als D66 en de SP, die opkwamen 
omdat er behoefte was aan ver-
nieuwing van het systeem, of 
omdat de bestaande partijen ergens 
een gat hadden laten vallen.

De grootste vernieuwingsbe-
weging van de afgelopen twee 
decennia is het populisme. Wat je 
er ook inhoudelijk van vindt, het 
populisme heeft grote veranderin-
gen bewerkstelligd. Een groot aan-
tal populistische partijen heeft de 
afgelopen decennia zitting geno-
men in ons parlement, of gepro-
beerd om daarin te komen. Op dit 
moment zijn twee populistische 
partijen in de Tweede Kamer verte-
genwoordigd: de PVV en FvD.

Enkele nieuwe populistische 
partijen hopen nu in ons parlement 
verkozen te worden. JA21 van Joost 
Eerdmans en Annabel Nanninga 
en Code Oranje van Richard de 
Mos hebben de beste papieren om 
door te breken. Ook dit jaar zijn de 
uitdagers van de bestaande orde 
vooral op rechts te vinden. En dit 
roept de vraag op: waar blijft de 

politiek vernieuwing op links? De 
afgelopen twee decennia is op links 
eigenlijk alleen de Partij voor de 
Dieren doorgebroken. 50Plus en 
Denk hebben wel enkele linkse 
programmapunten, maar verder 
een sterk conservatieve agenda.

Aan de verkiezingen doen ook 
enkele nieuwe progressieve par-
tijen mee. Maar welke van deze 
partijen is nu echt van toegevoegde 
waarde en zal zorgen voor politieke 
vernieuwing op links, op een schaal 
waarop het populisme de boel op 
rechts opgeschud heeft? Er zijn een 
aantal kandidaat-partijen die dit 
hopen te doen, maar de vraag is of 
we blij moeten zijn met deze par-
tijen.

De voornaamste onder deze 
nieuwe partijen is BIJ1, een mon-
sterverbond van radicaal-linkse 
activisten en social justice warriors. 
De partij van Sylvana Simons voert 
een uiterst linkse agenda, en 

gedraagt zich in dat opzicht toch 
zeker als een links spiegelbeeld van 
het populisme. Ook nieuw is Nida, 
een partij die een conservatief-isla-
mitische onderstroming combineert 
met revanchistisch moslimpopu-
lisme. Niet bepaald partijen waar-
van je zegt dat ze de Kamer echt 
zullen verrijken, ondanks dat er een 
achterban bestaat die hen aan zetels 
kan helpen – al zullen het er hooguit 
een handvol zijn.

En dan is er ook nog Splinter, 
de nieuwe partij van Femke Merel 
van Kooten. Eigenlijk de enige par-
tij die in een progressieve, secu-
liere, links-liberale traditie staat. In 
een links politiek landschap waarin 
de PvdA nog steeds alles doet voor 
de macht, de SP een gesloten, 
autoritair geleid bolwerk blijft, D66 
nog te vaak in de valkuil van woke 
neoliberalism trapt en GroenLinks 
zich laaft aan identiteitspolitiek en 
conservatieve moslims op de lijst 

plaatst, zou Splinter de gevestigde 
progressieve orde uit kunnen 
dagen.

De vraag is echter of deze partij 
wel een deuk in een pakje boter 
kan slaan. Van Kooten zocht eerder 
haar heil bij figuren als Henk Krol 
en Henk Otten, die niet bepaald 
een progressief imago hebben. 
Daarnaast heeft ze een aantal 
goede ideeën en prima werk verzet 
als Kamerlid, maar ze is niet de 
charismatische partijleider die echt 
een impact kan hebben op de 
publieke opinie. Mocht Splinter 
toch in de Kamer komen, dan is het 
nog maar de vraag of de partij zich 
ooit zal ontwikkelen tot heel veel 
meer dan een splinterbeweging – 
no pun intended.

Met andere woorden: ook bij 
de aankomende verkiezingen lijkt 
de politieke vernieuwing op links 
uit te blijven en hebben de geves-
tigde progressieve partijen weinig 
te vrezen van de nieuwe uitdagers. 
Tel daarbij op dat rechts in de pei-
lingen op flinke winst staat en 
links historisch laag. Het beeld 
dringt zich op dat links de 
komende vier jaren er niet bepaald 
goed op zal komen te staan. Uit 
recent onderzoek blijkt echter dat 
de Nederlandse bevolking de laat-
ste tijd op veel punten geleidelijk 
naar links opschuift. Welke linkse 
partij, nieuw of gevestigd, zal hier 
van gaan profiteren? •

Waar blijft de broodnodige politieke 
vernieuwing op links?

GERT JAN GELING

Publicist. Kernlid van 
de denktank Liberales. 
Onderzoeker aan het 

Leids Universitair 
Centrum voor de 

Studie van Islam en 
Samenleving dat 

verbonden is aan de 
Universiteit Leiden.

    De afgelopen twee decennia is op links 
eigenlijk alleen de Partij voor de  

Dieren doorgebroken
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‘Kleur de Kamer’ op de bres voor diversiteit: ‘Doe wat met je 
voorkeurstem’

D
e website maakt 
reclame voor acht 
kandidaten van 
kleur, die allen op 
een onverkies-
bare plek staan. 

Het gaat onder meer om Groen-
Linksers Simion Blom (plek 21) 
Raja Alouani (23), D66’ers Jorien 
Wuite (20) en Joan Nunnely (33) en 
PvdA’er Sofyan Mbarki (17).

‘Zorgwekkend is het gebrek 
aan diversiteit op de verkiesbare 
plekken. Hierdoor mist Nederland 
bruggenbouwers tussen de ver-
schillende culturen’, schrijft de 
website.

Wij spraken met de woord-
voerder van het initiatief, Ian van 
der Kooye (foto). Hij is voormalig 
campagnestrateeg voor de poli-

tieke partijen BIJ1 en Denk.

Waarom bent u weg bij deze 
partijen en komt u nu met dit 
initiatief? 
‘We verschilden van mening over 
de strategie. Ik vind het belangrijk 
dat er meer mensen van kleur in de 
Tweede Kamer komen. Dat hoeft 
niet per se via één partij. Het gaat 
mij niet om een specifiek persoon 
of een specifieke partij, maar om 
meer mensen met vergelijkbare 
idealen naar het Binnenhof te krij-
gen.’

Je ziet dat de progressieve 
partijen vanwege Black Lives 
Matter al meer aandacht hebben 
voor diversiteit op de lijst. 
Waarom dan toch dit initiatief?

‘Omdat er op dit moment te weinig 
mensen van kleur op verkiesbare 
plekken staan. Je ziet inderdaad dat 
er meer mensen van kleur op kan-
didatenlijsten staan, maar ze staan 
te vaak op een onverkiesbare plek. 
Het moet geen window dressing 
zijn, lijsten moeten écht divers 
zijn.’

Kleur de Kamer wil meer 
diversiteit in de Tweede Kamer. 
Maar hoeveel dan, qua aantal?
‘We doen niet aan harde cijfers. We 
zijn geen politieke partij, maar 
meer een politieke beweging. We 
hebben als eerste doelstelling om 
de opkomst en de participatie van 
Nederlanders van kleur te verho-
gen. Veel Nederlanders van kleur 
hebben geen of nauwelijks ver-

trouwen in de politiek, en stem-
men daarom niet. Wij willen dat er 
meer vertrouwen komt, meer her-
kenbaarheid, meer betrokkenheid. 
Daarom willen wij mensen ook 
wijzen op de mogelijkheid van een 
voorkeurstem: op die manier kun je 
iemand in de Kamer kiezen, waar 
je je door vertegenwoordigd voelt. 
In Nederland wordt een kandidaat 
met voorkeurstemmen gekozen als 
hij tenminste 25 procent van de 
kiesdeler (17.000 à 18.000 stem-
men, red.) gehaald heeft.’

Toch nog even over die cijfers: 
volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft 14 procent van 
de inwoners van Nederland een 
niet-westerse achtergrond. Is het 
dan niet een mooi streefpunt dat 
14 procent van de Kamerleden 
straks van kleur is? 
‘Dat zou inderdaad heel mooi zijn, 
dan zitten er 21 mensen van kleur 
na 17 maart in de Tweede Kamer. 
Maar met de huidige kandidaten-
lijsten kom je er dan niet, omdat 
kandidaten van kleur op te lage 
plekken zijn gezet. Daarom zijn die 
voorkeurstemmen ook zo belang-
rijk.’

In de pleidooien voor meer 
mensen van kleur in de Tweede 
Kamer hoor je vaak het begrip 
‘representatie’. Je wil op iemand 
stemmen in wie je je herkent. 
Maar zelfidentificatie is toch veel 
breder dan dat je van kleur bent? 
Denk aan je werk, of je onderne-
mer bent of werknemer; of dat je 
man of vrouw bent; hoog- of 
laagopgeleid; uit de provincie 
komt of uit de Randstad, enzo-
voort. 
‘Dat klopt inderdaad. Maar voor 

Onlangs is de website Kleur de Kamer live gegaan. Het initiatief wordt ondersteund 
door twintig maatschappelijke organisaties die ijveren voor meer diversiteit. 

EWOUT KLEI
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mensen van kleur speelt de kleur 
van je huid vaak wel een hele grote 
rol. Bijvoorbeeld omdat je dan 
vaker wordt aangehouden door de 
politie of etnisch geprofileerd 
wordt door de Belastingdienst. Dat 
het CDA op zijn lijst veel rekening 
houdt met de regionale diversiteit 
begrijp ik. Maar helaas leidt deze 
keuze er ook toe dat er dan minder 
mensen van kleur op de lijst staan. 
In de provincie wonen er veel min-
der mensen van kleur. Die vissen 
dan achter het net. Democratie is 
voor mij ook dat minderheden zich 
vertegenwoordigd voelen.’

Tellen politici van kleur eigenlijk 
niet alleen als ze een progressieve 
mening hebben? 
‘Nee, zeker niet. Onder mensen 
van kleur bestaan er diverse 
meningen. Er is dus diversiteit 
binnen de diversiteit. En wij trek-
ken als Kleur de Kamer geen par-
tij.’

Forum voor Democratie heeft ook 
een kandidaat van kleur: Andreas 
Bakir, die op nummer 17 van de 
lijst staat. Hij is Syrisch-orthodox 
christelijk, met roots in het 
Midden-Oosten. Kan hij, ondanks 
de standpunten van FvD over de 
multiculturele samenleving en de 
aanpak van racisme, ook op de 
kandidatenlijst van Kleur de 
Kamer? 
‘Ja, we zijn immers niet partijdig. 
Hij kan dus gewoon op onze site 
komen te staan.’

En hoe zit het met niet in de 
Tweede Kamer vertegenwoor-
digde partijen, zoals de nieuwe 
zwarte partij Ubuntu Connected 
Front?
‘De meeste partijen zijn al bena-
derd. Nog niet iedereen heeft ons 
een antwoord teruggestuurd, mis-
schien omdat ze eerst zeker willen 
weten of ze kunnen meedoen aan 
de verkiezingen. Nieuwe partijen 
moeten voldoende ondersteu-
ningsverklaringen hebben, en 

moeten daarnaast een waarborg-
som betalen.’

Politicoloog Floris Vermeulen 
vertelde mij dat de opkomstper-
centages van Surinaamse 
Nederlanders ontzettend laag 
zijn, bijvoorbeeld 25 procent in 
2017 in Amsterdam. Bij andere 
groepen ligt dit niet veel hoger, 
aldus de EtnoBarometer. Hoe gaat 
Kleur de Kamer deze percentages 
opkrikken?

‘Iets minder dan de helft van deze 
bevolkingsgroepen stemt. We wil-
len mensen allereerst laten door-
dringen dat stemmen belangrijk is. 
Op onze site laten we de stand-
punten zien van de verschillende 
politieke partijen, maar ook dat er 
mensen zijn die op ze lijken, zodat 
ze die herkenbaarheid ervaren. In 
2020 discussieerden we over Black 
Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet 
en het boerkaverbod. Dit zijn the-
ma’s die alle Nederlanders aan-

gaan. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen meedoet aan het demo-
cratisch proces.’

Dat zijn hele mooie woorden, 
maar hoe dan?
‘We willen met Kleur de Kamer 
veel media-aandacht genereren. 
De mainstream media natuurlijk, 
maar ook media die mensen van 
kleur bedienen. Denk aan de Kant-
tekening, maar ook de Surinaamse 
radio, nieuwsbrieven van de Ver-
eniging Ons Suriname en bijvoor-
beeld het Collectief Tegen 
Islamofobie en Discriminatie, 
enzovoort. Mijn lieve moeder kijkt 
niet naar Buitenhof of naar Business 
Class van Harry Mens, maar volgt 
wel de etnomedia. Die media zijn 
voor onze campagne veel belang-
rijker. We bereiken hier een heel 
ander publiek mee.’

Op de site staat ook een ‘stemwij-
zer’. Als je daar vervolgens op 
klikt, dan krijg je alleen informa-
tie over hoe je kan stemmen. 
Komt er nog een echte stemwij-
zer?
‘Ja, en ik vermoed dat onze stem-
wijzer ergens rond half februari 
klaar is. Dus je moet nog even 
geduld hebben. Het zal onder 
andere gaan over het boerkaver-
bod, het immigratiebeleid, vluchte-
lingen, onderwijs enzovoort. Maar 
ik maak deze stemwijzer niet in 
mijn eentje.’

Komt er misschien ook de vraag 
in of nazaten van tot slaaf 
gemaakten 40.000 euro als 
herstelbetelings-voorschot 
krijgen? Dit voorstel uit het 
programma van Ubuntu Connec-
ted Front bracht onlangs wat 
ophef teweeg.
‘Dat weet ik echt niet, hoor. Er 
komen dertig vragen in, net zoals 
bij andere stemwijzers, en daar 
moeten we als Kleur de Kamer nog 
even goed voor zitten. Maar mee-
denken wordt natuurlijk zeer 
gewaardeerd.’ •

‘Kleur de Kamer’ op de bres voor diversiteit: ‘Doe wat met je 
voorkeurstem’

‘Democratie is voor mij ook dat 
minderheden zich vertegenwoordigd 

voelen’ 

BEELD: IAN VAN DER KOOYE
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‘Die hele toeslagenaffaire is niet te 
wijten aan onwetendheid of aan 
fouten, maar aan machtswellust en 
aan bewust wegkijken. Iets anders 
kan ik er niet in zien. Rutte en alle 
andere leidinggevende politici heb-
ben natuurlijk boter op hun hoofd. 
Zij worden gevoed door hun amb-
tenaren, maar er waren ook ambte-
naren die waarschuwden voor 
wantoestanden. Het is niet meer 
dan correct dat mensen worden 
afgerekend op de daden waarvoor 
ze verantwoordelijkheid dragen. In 
dat licht is de val van het kabinet 
niet meer dan logisch en de enige 
juiste beslissing. 

‘Maar of dat genoegdoening 
geeft, als de direct verantwoordelij-
ken doodleuk vooraan staan om te 
tekenen voor een volgende bestuur-
stermijn? Dat betekent dat je zelf 

vindt dat je uitermate geschikt bent 
voor het werk waarin je overduide-
lijk hebt gefaald. Ik vind dat van een 
stuitende arrogantie getuigen.

‘Of Rutte lijsttrekker kan blijven 
van de VVD? Dat is aan de partij. 
Als de leden van de VVD vinden dat 
Rutte niet verder kan als lijsttrekker 
dan moeten ze dat aangeven. Als ze 
vinden dat hij kan blijven moeten ze 
aan hem vasthouden. Het is dan in 
maart aan de kiezer om duidelijk te 
maken of zij dat een goed idee von-
den van de VVD of niet. •

Kan Rutte nog wel verder?
Dit vindt ons panel
Het kabinet is gevallen vanwege de toeslagenaffaire. Lodewijk Asscher is op-
gestapt als lijsttrekker van de PvdA vanwege zijn persoonlijke rol in de kwestie. 
Moet Mark Rutte ook terugtreden als VVD-lijsttrekker, vanwege zijn eindverant-
woordelijkheid als minister-president? We vroegen het aan het dK-panel.

JAIME DONATA

‘Uiteraard moet Mark Rutte zich 
terugtrekken als lijsttrekker. 
Meneer heeft niks geleerd van zijn 
veroordeling voor discriminatie in 
2003, toen hij stelde dat de wet 
veranderd moest worden om etni-

sche profilering mogelijk te 
maken. Dat feit alleen al zegt 
genoeg over Ruttes mindset: vrij-
heid en gelijkheid zijn afhankelijk 
van je etniciteit.

‘Het aftreden van het kabinet 
vlak voor de verkiezingen is een 
truc om geen verantwoording te 
hoeven nemen voor het institutio-
neel racisme namens dit kabinet. 
Rutte beweert ‘niet weg te willen 
lopen’ voor wat er is gebeurd. 
Maar als je hoofdverantwoorde-
lijke bent in een zaak als deze, 
betekent niet weglopen voor je 
verantwoordelijkheid juist dat je 
moet opzouten. Maar goed, Rutte 
is een man bij een politieke partij 
die inmiddels een symbool gewor-
den is voor fraude en oplichting. 

‘Laten we overigens ook niet 
vergeten dat het Farid Azarkan 
van Denk is geweest die dit 
schandaal al sinds 2017 boven 
water probeerde te krijgen. Nul 
credits voor gekregen, terwijl zijn 
politieke collega’s Omtzigt en 
Leijten er met de shine ervandoor 
gaan. Misschien is dat ook de 
reden dat er in het rapport met 
geen woord wordt gerept over 
institutioneel racisme of discrimi-
natie. Helemaal niks. Het lijkt net 
op een ongelukje. Net zoals Rutte. 
Een ongelukje. Lekker aftreden, 
vent. En even bellen met je lie-
gende partijgenoot Fred Teeven. 
We hebben nog buschauffeurs 
nodig.’ •

‘Meneer heeft niks 
geleerd van zijn 

veroordeling voor 
discriminatie in 

2003’

‘Of Rutte lijsttrekker 
kan blijven is aan de 

VVD’

Daryll Landbrug  (34), HvA-
docent, jongerenwerker en 
nummer 5 op de lijst van BIJ1 

Lourdes Boasman (69), 
gepensioneerd en taalvrijwilliger 



de Kanttekening MAGAZINE  |  FEBRUARI 2021  |  11

‘Of Rutte nog een betrouwbare 
lijsttrekker is? Nee, natuurlijk niet. 
Maar dat was hij sowieso al niet. 
Nou ja, misschien wel voor de 
VVD-stemmer. Voor de economie 
van de bezittende klasse is hij 

namelijk wel goed. De VVD is er 
vooral voor de rijke Nederlanders, 
de grote bedrijven. Ook wat betreft 
het coronabeleid vind ik hem niet 
consistent, maar dat ligt niet alleen 
aan Rutte.

‘De toeslagenaffaire is wel het 
echte dieptepunt van wanbeleid, 
institutioneel racisme en het onver-
mogen van de zittende politieke 
elite. Mij maak je trouwens ook 
niet wijs dat niemand dit wist. Er is 
gewoon weggekeken, ook toen 
duidelijk werd dat die arme men-
sen niet fraudeerden. Door belas-
tingambtenaren, door de mensen 
die hen moesten controleren en 
signalen kregen dat het uit de hand 
liep.

‘En je ziet: zelfs na dit alles blijft 
de VVD roepen dat het wel meevalt 
met racisme in Nederland. Terwijl 
de waarheid is: als het kabi-
net-Rutte zijn werk goed had 
gedaan, dan was dit voorkomen. 
Rutte is geen goede leider van het 
kabinet, geen goede minister-pre-
sident. Dat is nu wel duidelijk 
bewezen. En iemand die zijn werk 
niet goed doet moet ook geen lijst-
trekker zijn, zou ik zeggen. Maar 
goed, in Nederland kan iedereen 
politicus worden, hoe slecht je je 
werk ook doet. Dat gegeven kleeft 
nu meer dan ooit aan de VVD. 
Maar mensen kennen de partij 
inmiddels wel. Niks boeit een 
VVD’er, zolang het maar goed gaat 
met hemzelf.’ •

‘Een hele moeilijke kwestie, vind 
ik. Mark en de VVD moeten het 
natuurlijk helemaal zelf weten of 
hij als lijsttrekker kan aanblijven. 
Als ik het vanuit het VVD-stand-
punt bekijk zou het denk ik beter 
zijn om niet op te stappen. Heel 
veel mensen in Nederland zijn 
immers helemaal niet bezig met de 
ellende van de slachtoffers. En als 
Rutte nu zou opstappen als lijst-
trekker en een onbekende VVD’er 
hem zou opvolgen, gaan ze denk 
ik toch veel stemmen missen. 
Rutte is toch een bekende naam en 
voor net teveel mensen een niet al 
te beroerde minister-president 
geweest – anders zou hij er niet al 
zolang zitten. 

‘Ook denk ik niet dat de 
gemiddelde VVD’er ook maar 
iemand kent die iets te maken 
heeft gehad met die hele toesla-

genaffaire, tenzij misschien bij de 
Belastingdienst. Het raakt ze niet. 
Mensen die echt iets geven om wat 
er in Nederland gebeurt met 
kwetsbare mensen stemmen 
sowieso geen VVD.

‘Wat ik zelf vind, los van het 
VVD-belang? Dat hij moet opstap-
pen, gewoon helemaal. Iemand 
onder wiens verantwoordelijkheid 
zoveel mensen onterecht leed is 
aangedaan, moet zijn politieke 
verantwoordelijkheid nemen. 
Rutte moet dus ook niet doen alsof 
hij zomaar door kan gaan voor een 
volgende ronde. Maar goed, dat is 
mijn mening. Ik voel mij ook ver-
bonden met mensen die onrecht is 
aangedaan, of ik er nu zelf iets mee 
te maken heb of niet.’ •

‘Iemand onder wie 
zoveel mensen leed 
is aangedaan, moet 
zijn verantwoorde-

lijkheid nemen’

Pritam Soekhradj (18), student Salma Karim (25), CEO en 
graphic designer 

‘Of Rutte ook moet opstappen als 
lijsttrekker van de VVD? Ja, moei-
lijke vraag. Kijk, die toeslagenaf-
faire en wat er daar allemaal is 
gebeurd met onschuldige mensen 
is compleet not done. En aan de ene 
kant zou je kunnen zeggen: de 
mensen onder wie het gebeurd is, 
die hiervoor verantwoordelijkheid 
dragen, die moeten het ook oplos-
sen. Maar aan de andere kant denk 
je ook: er moeten koppen rollen, 
juist de mensen die verantwoorde-
lijk waren voor de affaire hebben 
hun kans verspeeld. Hoe goed ze 
andere dingen misschien ook heb-
ben gedaan – het is best wel grof 
wat er is gebeurd.

‘Wat Mark Rutte hierover heeft 
gezegd heb ik niet zo goed meege-
kregen. Volgens mij waren de toe-

slagen ook niet zijn directe 
verantwoordelijkheid. Wel die van 
Lodewijk Asscher. Hij is dan ook 
opgestapt als lijsttrekker van de 
PvdA. De vraag die Rutte en de 
VVD zichzelf moeten stellen: of de 
affaire straks tegen hem gebruikt 
gaat worden in de verkiezings-
campagne, dat hij zich in ieder 
debat persoonlijk moet gaan ver-
dedigen.

‘Eerlijk gezegd weet ik niet 
echt wat ik ervan moet vinden. Als 
er over een jaar weer iets vergelijk-
baars gebeurt – want laten we er 
maar even vanuit gaan dat de VVD 
weer in het volgende kabinet gaat 
komen – is het strike two voor de 
VVD en direct einde oefening voor 
het kabinet. Dat is niet goed voor 
het land. •

Ibrahim Özgül (35), finance- en 
project professional 

‘De vraag die Rutte 
zichzelf moet 

stellen: of de affaire 
in de campagne 

tegen hem gebruikt 
wordt’

‘Iemand die zijn 
werk niet goed 
doet moet ook 

geen lijsttrekker 
zijn, zou ik 

zeggen’
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V
ier jaar geleden 
stond ze op plaats 
zestien van de 
PvdA-kandidaten-
lijst: Keklik Yücel. 
Ze was een kleine 

vijf jaar Tweede Kamerlid voor de 
PvdA en maakte naam met haar 
pleidooi voor vrijzinnige en secu-
liere politiek. Het bracht haar in 
botsing met haar voormalige frac-
tiegenoten Kuzu en Oztürk, die in 
die periode Denk begonnen. De 
zestiende plaats bij de PvdA zou 
normaliter ruim verkiesbaar zijn 
geweest, maar niet in 2017. Yücel 
kwam niet terug aan het Binnenhof.

Ik interviewde Yücel destijds tij-
dens de verkiezingscampagne. Een 
indrukwekkende vrouw. Ze werkte 
zich op van de LEAO naar de MEAO 
en ontdekte dat de mogelijkheden 
nog verder gingen. Toen haar moe-
der trots aan haar dokter vertelde 
dat haar dochter klaar was met de 
MEAO, klonk dat even alsof dit het 
hoogst haalbare was. De dokter zei 
echter: wat gaat ze nu studeren? Bij 
Yücel viel het kwartje: in de wereld 
van haar familie stopte alles bij het 
MBO, terwijl het in andere milieus 
daar pas begon.

Yücel ademt het ouderwetse 
vrijzinnige links waar velen tegen-
woordig naar terugverlangen. Ze 
heeft haar eigen positie moeten 
bevechten en wil dat dat ook voor 
anderen makkelijker wordt. Ze is 

waardengedreven: vrijheid, gelijk-
waardigheid en eerlijke kansen voor 
bijvoorbeeld vrouwen moeten van-
zelfsprekend zijn. Als ze in haar 
jeugd op vakantie ging naar Turkije 
zag ze hoe belangrijk dat is: vrou-
wen zijn daar fysiek kwetsbaar als ze 
over straat lopen en zijn ook soci-
aaleconomisch niet onafhankelijk. 
Gelijkwaardigheid zit niet in de 
haarvaten van de Turkse samenle-
ving. De situatie is daar bovendien 
in de tussentijd alleen maar ver-
slechterd.

Veel linkse politici zijn dit nog 
wel met Yücel eens, maar populair is 
ze niet. Ze combineert deze visie 
met een uitgesproken afkeer van 
slachtofferschap. Discriminatie en 
racisme moet je bestrijden, maar dat 
mogen geen redenen zijn om zelf 
achterover te leunen. Yücel wilde 
haar eigen positie verbeteren, niet in 

de Turks-Nederlandse bubbel blij-
ven zitten en zich richten op de 
Nederlandse samenleving. Ze wilde 
per se niet in een huis in een achter-
standswijk wonen en wilde op 
school niet tussen de Turks-Neder-
landse leerlingen staan.

Dan begint het te schuren. Yücel 
wil niet marchanderen met essenti-
ele waarden. Het moet helder zijn 
dat de vrijheid om moslim te zijn 
dezelfde vrijheid is als homo te zijn. 
Ze spreekt zich uit tegen parallelle 
gemeenschappen in de Nederlandse 
samenleving en wil die ook niet sti-
muleren door bijvoorbeeld allerlei 
subsidies. Ze wil dat migranten 
vanaf de eerste dag duidelijk is wat 
de Nederlandse normen en waar-
den zijn. Als ze die niet accepteren 
hebben ze het verkeerde land geko-
zen, vindt ze.

Na haar vertrek uit de Tweede 

Kamer was Yücel betrokken bij Vrij 
Links, een beweging die zich even-
eens inzet voor vrijzinnige en secu-
liere linkse politiek. Ze haalde er 
regelmatig de media mee. Je zou 
denken dat dit haar een herkansing 
zou opleveren bij de verkiezingen 
van dit jaar. Ze deed op het 
PvdA-congres drie pogingen om 
een hoge plaats op de kandidaten-
lijst te krijgen. De afloop was teleur-
stellend: in alle drie de gevallen 
kreeg ze maar een minderheid van 
de stemmen, nadat partijprominen-
ten zich voor haar tegenkandidaten 
hadden uitgesproken. Een nieuwe 
periode in de Tweede Kamer zit er 
voor Yücel dus niet meer in. Opval-
lend, want de PvdA is juist trots op 
de kandidatenlijst, die dit keer 
‘diverser is dan ooit’.

De casus-Yücel leert ons wat de 
PvdA daarmee bedoelt. Het gaat bij 
de partij niet om diversiteit van opi-
nies. Yücel vertegenwoordigt een 
mening die binnen de sociaaldemo-
cratie steeds zeldzamer is geworden. 
Niet het vrijzinnige en seculiere ver-
haal van Yücel krijgt een plek op de 
lijst, maar diversiteit in de vorm van 
allerlei identiteiten, zoals cultuur en 
geslacht. Precies de identiteitspoli-
tiek waar Yücel niets van moet heb-
ben is bij de PvdA het hoogste goed 
geworden. Iets zegt me dat de PvdA 
met Yücels verhaal een breder 
publiek zou aanspreken dan de par-
tij nu doet. •

Bij de PvdA is vrijzinnige, seculiere 
politiek uit en identiteitspolitiek in

CHRIS AALBERTS

Journalist en auteur van 
o.a. ‘De puinhopen van 

rechts’. Doceert Media & 
Journalistiek aan de  
Erasmus Universiteit 

Rotterdam.

Kelik Yücel vertegenwoordigt 
een mening die binnen de 
sociaaldemocratie steeds  
zeldzamer is geworden
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Verkiezingen.

DAVE 
ENSBERG-KLEIJKERS

Directeur Jantje Beton. 
Bestuurskundige.  

Auteur van het boek 
‘Bezielde beschaving: 

alles behalve een 
multicultureel drama’ 

(2017).

D
e nieuwe politieke 
leider van het 
CDA, Wopke 
Hoekstra, ziet 
s a m e n w e r k i n g 
met de PVV van 

Geert Wilders na de verkiezingen 
van maart niet zitten. In zijn woor-
den: ‘Het ligt totaal niet voor de 
hand.’ Hij wil alleen regeren met 
‘partijen die de rechtsstaat serieus 
nemen en ten volle onderschrijven’. 
En in het verkiezingsprogramma 
van de PVV stellen Wilders en zijn 
volgelingen voor een religie, de 
islam, hard te bestrijden. En wel 
onder leiding van een minister van 
‘Immigratie, Remigratie en De-isla-
misering’.

Vaarwel, vrijheid van gods-
dienst en het eerste artikel van onze 
grondwet. Ondanks het hoge aan-
tal PVV-zetels in de peilingen, nu 
zo’n 25, ziet Hoekstra dit avontuur 
met de PVV niet zitten. Logisch, 
want dezelfde Hoekstra was ook 
tegenstander van de samenwerking 
in 2010, die uitmondde in een voor 
het CDA desastreuze gedoogcon-
structie in Rutte I. Maar ondertus-
sen blijft zijn CDA in de provincie 
Limburg wél samenwerken met de 
PVV.

Wie beweert dat er een groot 
verschil bestaat tussen de PVV van 
Wilders en de PVV Limburg, die 
komt bedrogen uit. In het verkie-
zingsprogramma van de PVV Lim-

burg staat daarover geen woord 
Chinees, laat staan Arabisch.

‘De PVV Limburg onderschrijft 
het landelijke partijprogramma. Dit 
betekent dat we ook in de provinci-
ale politiek oog hebben voor ons 
landelijke programma. (…) En 
daarom ondersteunen wij ook het 
landelijk initiatiefwetsvoorstel van 
Geert Wilders en Machiel de Graaf 
betreffende het verbod van 
bepaalde islamitische uitingen.’

Daarmee staat de PVV Limburg 
ook voor het landelijke verkiezings-
programma, met onfrisse teksten 
als: ‘Alleen de PVV heeft een visie 
ontwikkeld om Nederland te de-is-
lamiseren, door bijvoorbeeld het 
verbieden van het verspreiden van 
de islamitische ideologie. En door 
het sluiten van de grenzen voor alle 
asielzoekers en migranten uit isla-
mitische landen’. Om daar vervol-
gens droogjes aan toe te voegen: 
‘Genoeg is genoeg.’ Bovendien 
staat de politiek leider en gedepu-
teerde van de PVV in Limburg, 
Robert Housmans, ook op de kan-

didatenlijst voor de Tweede Kamer-
verkiezingen.

Voor de Limburgse leider van 
het CDA is dat geen probleem. Bij 
de vorming van het provinciebe-
stuur in 2019 zei hij dat men elkaar 
‘in de Provinciale Staten van Lim-
burg nooit aan over Haagse opvat-
tingen aanspreekt. (…) Wij maken 
ons druk over Limburgse onderwer-
pen die door Limburgse politici in 
een Limburgse context worden 
voorgelegd. Er staat nergens in de 
grondwet dat wij iets moeten vinden 
van wat Haagse Harry’s roepen’.

Hier ontstaat de onduidelijk-
heid. De PVV Limburg zegt name-
lijk het landelijke programma te 
onderschrijven, dat haaks staat op 
de grondwet en uiteraard ook van 
kracht is in Limburg. En bovendien 
zegt de PVV Limburg: ‘De opmars 
van de islamisering van Nederland 
stopt niet bij onze provinciegren-
zen. In Limburg zijn er meer dan 24 
islamitische moskeeën en gebeds-
huizen.’ Daarmee heeft het CDA 
Limburg zich in het provinciebe-

stuur onmiskenbaar verbonden 
met de landelijke PVV.

Bovendien: de PVV is geen 
democratische politieke vereniging. 
Het is een politieke eenmanszaak 
van Geert Wilders, zonder leden of 
afdelingen. De PVV Limburg is de 
facto Geert Wilders.

Wopke Hoekstra kan formeel 
het CDA Limburg niet verbieden 
zich bestuurlijk te verbinden aan de 
PVV. In tegenstelling tot de PVV zijn 
er bij het CDA wél autonome, pro-
vinciale afdelingen. Maar het is ook 
in het belang van het CDA Limburg 
dat het landelijke CDA een succes-
volle verkiezingscampagne kan voe-
ren en zoveel mogelijk zetels weet te 
vergaren op 17 maart. En daarvoor is 
een consistent, geloofwaardig en 
overtuigend inhoudelijk verhaal 
nodig, zoals over de bescherming 
van onze rechtsstaat.

Populistische, extreemrechtse 
partijen als de PVV hebben opvat-
tingen die haaks staan op de (chris-
ten)democratische uitgangspunten 
van het CDA. We hebben recent 
nog bij de bestorming van het 
Capitool gezien waartoe de politieke 
vrienden van Wilders in staat zijn.

Heel logisch dus dat Hoekstra 
niet met Wilders samen wil rege-
ren. Maar het is nóg logischer als 
Hoekstra zijn Limburgse partijge-
noten oproept hun samenwerking 
met Wilders met onmiddellijke 
ingang te staken. •

Het CDA Limburg moet direct de  
samenwerking met de PVV stoppen

Wie beweert dat er een groot verschil 
bestaat tussen de PVV van Wilders  

en de PVV Limburg, die komt 
bedrogen uit
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S
PIOR-directeur Mo- 
hammed Bouimj 
erkent dat de versprei-
ding van misleidende 
informatie over het 
virus en coronavaccins 

niet enkel binnen moslimgemeen-
schappen plaatsvindt. ‘Maar wat 
mij zorgen baart is dat sommige 
moslims zich beperken tot een 
enkele nieuwsbron die zij als 
betrouwbaar bestempelen, terwijl 
dat niet zo is. Vervolgens is er geen 
andere bron die zij kunnen of wil-
len raadplegen om hen verder over 
het onderwerp te informeren.’

Een voorbeeld van zo’n wilde 
vaccin-theorie die in Whatsapp- 
groepen van Arabisch sprekende 
moslims wordt gedeeld is afkom-
stig van Karim Karsi, een huisschil-
der uit de Spaanse plaats Gerona. 
In een video stelt Karsi, in het Ara-
bisch, onder meer dat het 
coronavaccin dodelijk is en een chip 
bevat om mensen te volgen.

Een ander voorbeeld is de 

Marokkaans-Nederlandse rapper 
Appa, die fel werd bekritiseerd 
omdat hij het vaccineren tegen 
corona vergelijkt met de Jodenver-
volging tijdens het nazibewind. Hij 
vreest dat mensen die zich niet wil-
len laten vaccineren tegen corona 
gediscrimineerd zullen worden. Op 
Twitter deelde hij een foto van een 
Jodenster waarop ‘ongevaccineerd’ 
staat.

Nog een ander voorbeeld: een 
Belgische moslimonderneemster in 
natuurlijke voedingssupplementen 
en verzorgingsproducten deelt via 
Instagram een quote van immuno-
loog Theo Schetters: ‘Vaccineren 
tegen corona is onnodig en mass-
avaccinatie is vanwege onbekende 
bijverschijnselen en gevolgen 
hoogst onverantwoordelijk.’ Een 
van haar volgers reageert met een 
screenshot van een CNN-artikel 
over een onderzoek naar het over-
lijden van een Amerikaanse arts, 
die kort voor zijn dood tegen corona 
was ingeënt. Dat er op dit moment 

geen signalen zijn om het overlij-
den van de arts direct in verband te 
brengen met de vaccinatie, ont-
breekt in het screenshot.

Bouimj vergelijkt de manier 
waarop complottheorieën over 
coronavaccins binnen moslimge-
meenschappen worden verspreid 
met hoe extremistisch gedachte-
goed over de islam jongeren 
bereikt. Mensen leven in een 
geïsoleerde bubbel, en kijken niet 
verder dan wat ze aan informatie 
binnenkrijgen, zegt hij.

‘Het is vergelijkbaar met radica-
liserende jongeren. Zij zien onder-
wijsinstellingen niet als een 
opvoeder, en thuis kunnen niet alle 
ouders hun kinderen opvoeden. 
Hierdoor worden deze kinderen 
aan de straat en het internet over-
gelaten, waar radicalen deze jonge-
ren tot gewelddadige gedachten 
kunnen brengen. Zij zien deze radi-
calen als hun enige betrouwbare 
bron om over de islam te leren, ter-
wijl dat niet juist is. Er is in veel van 
deze gevallen dan ook geen derde 
partij om ze op andere gedachten te 
brengen. Zo gaat dat ook bij de ver-
spreiding van complottheorieën 

over coronavaccins.’
Vanuit SPIOR pleit Bouimj 

daarom voor betere en meer toe-
gankelijke informatievoorziening 
over het virus en de vaccins, die 
specifiek is gericht op moslimge-
meenschappen. Hij spreekt over 
plannen om een film te maken 
waarin Nederlands-islamitische 
artsen in het Arabisch, Turks en 
Nederlands de juiste informatie 
over de vaccins vrijgeven. Hiervoor 
heeft Bouimj naar eigen zeggen al 
een aantal artsen benaderd, die 
graag met hem mee willen werken 
aan een dergelijke film.

Daarnaast ziet hij kansen om 
medisch en wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over de 
coronavaccins via moskeeën te 
delen. ‘Ik wil dat imams aandacht 
besteden aan het delen van juiste 
informatie over de coronavaccins 
tijdens de preken van het vrijdag-
middaggebed’, vertelt hij. Bouimj 
ziet moskeeën als boegbeeld voor 
de naleving van coronamaatregelen 
onder moslims.

‘Wat betreft de naleving van de 
coronamaatregelen doen de mos-
keeën het uitstekend’, zegt hij. ‘Er 
wordt nu ook zoveel mogelijk via 
livestream gedaan en zo min moge-
lijk binnen de moskeeën zelf. Een 
imam kan bijvoorbeeld online een 
preek geven over de coronavaccins, 
met informatie die door artsen 
wordt onderbouwd. Op die manier 
krijgen Nederlandse moslims hun 
informatie ook van bronnen die zij 
herkennen en kunnen vertrouwen.’

Vaccinatiebereidheid
Dat goede informatievoorziening 
essentieel is bij het tegengaan van 

Islamitische artsen: ‘Prik door al die wilde vaccin-theorieën heen’
Binnen de Turks- en Marokkaans-Nederlandse moslimgemeenschappen circuleren 
complottheorieën die de vaccinatiebereidheid van deze groepen verkleinen. 
Daarvoor waarschuwt de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond 
(SPIOR), een koepel van 72 islamitische organisaties. Vereist dit fenomeen een 
specifieke aanpak vanuit moslimgemeenschappen?

‘Ik wil dat 
imams aandacht 
besteden aan het 
delen van juiste 

informatie over de 
coronavaccins’

FITRIA JELYTA

BEELD: UNSPLASH
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complottheorieën over coronavac-
cins, onderschrijft ook de islamiti-
sche huisarts Reis Kurt. ‘Vanaf het 
begin van de pandemie zijn er al 
verschillende groepen mensen die 
de beschikbare informatie over het 
virus in twijfel trekken’, zegt hij. ‘Zo 
ook binnen moslimgemeenschap-
pen. Maar als ik naar het geheel 
kijk, dan zie ik niet dat moslims 
bovengemiddeld in deze complot-
theorieën geloven.’

De islamitische theologie is 
vooruitstrevend in de omgang met 
ziektes en medische behandelin-
gen, stelt de huisarts. Dit komt 
voort uit de gedachte dat een men-
senleven een groot goed is dat 
beschermd moet worden. ‘Zodra er 
nieuwe manieren worden ontdekt 
om mensenlevens te redden, zullen 
moslims bereid zijn om deze aan te 
nemen. Zij gaan er vrij gemakkelijk 
mee om’, aldus de dokter.

Wat betreft de vaccinatiebereid-
heid onder Nederlandse moslims 
maakt Kurt zich daarom geen zor-
gen. Hij vergelijkt het met de vacci-
natiebereidheid onder 
zorgpersoneel in Nederland. Zo 
blijkt uit eerder enquêteonderzoek 
dat 33 procent van de verpleegkun-

digen niet bereid was zich te laten 
vaccineren. Bij artsen lag dit per-
centage op 11 procent.

‘Nu zorgpersoneel in Nederland 
zich wel kan laten vaccineren, zien 
we in de praktijk dat de 33 procent 
die eerder niet bereid was gevacci-
neerd te worden van gedachten is 
veranderd. Met de beschikbaarheid 
van vaccins nemen de twijfels af en 
laat zorgpersoneel zich massaal 
vaccineren’, aldus Kurt. Hij ver-
wacht dat een vergelijkbaar effect 
zal plaatsvinden onder de Neder-
landse bevolking als geheel.

‘Het is begrijpelijk dat mensen 
twijfels en vragen hebben over de 
coronavaccins’, zegt Kurt. In zijn 
huisartsenpraktijk merkt hij bij 
sommige patiënten enige twijfels 
over het vaccineren. ‘Maar zodra ik 
ze vertel dat ik mijzelf laat inenten, 
zijn mijn patiënten gerustgesteld. 
Als leek is het nu eenmaal onmoge-
lijk om een persoonlijk oordeel te 
vellen over de coronavaccins. Je zult 
moeten vertrouwen op de medi-
sche wetenschap en de deskundig-
heid van medisch personeel dat zijn 
werk doet.’

Aan de frontlinie
Om de vaccinatiebereidheid onder 
de Nederlandse bevolking te ver-
groten is goede informatievoorzie-
ning van belang, vindt 
anesthesioloog-intensivist Mustafa 
Albayrak, en niet enkel gericht op 
moslimgemeenschappen. ‘Maar als 
ik als IC-arts mede dankzij mijn 
Turks-Nederlandse en islamitische 
achtergrond moslims kan bereiken 
met medisch wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over de 
coronavaccins, dan draag ik graag 
mijn steentje bij’, zegt hij. Zo laat 
Albayrak weten bij te willen dragen 
aan het initiatief van SPIOR om de 
voorlichting over coronavaccins 
binnen moslimgemeenschappen te 
verbeteren.

Op LinkedIn plaatste Albayrak 
een bericht waarin hij mensen liet 
weten zich te laten vaccineren, en 
dat hij eenieder adviseert hetzelfde 
te doen. ‘Het is niet meer de vraag 
of je met het coronavirus besmet 
gaat worden, want dat gaat volgens 
mij met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid gebeuren’, 
schrijft hij. ‘De vraag is nu: ga je het 
onder gecontroleerde omstandig-
heden met viruspartikels binnen-
krijgen via het vaccin? Of ga je het 
binnenkrijgen via besmetting met 
het levende en ziekmakende virus? 
Ik kies dan liever voor de eerste 
optie.’ 

In zijn directe omgeving merkt 
Albayrak wel dat er complotthe-
orieën over de coronavaccins wor-
den gedeeld. Hij vertelt over een 
bericht dat hij van een bekende 
ontving, met daarin een afbeelding 
van een elektronische chip. Volgens 
de afzender van dit bericht ging het 
om een chip die via het coronavac-
cin bij mensen geïmplanteerd zou 
worden om ze te volgen. Toen de 
IC-arts de afbeelding beter bekeek, 
bleek het een chip te zijn van een 
populair geluidsinstallatiemerk. 
‘Dat slaat toch nergens op?’

Desalniettemin erkent Albayrak 
de zorgen en twijfels over het 
coronavaccin, zoals dat de langeter-

mijneffecten nog onbekend zijn. 
Maar dan kunnen mensen alsnog 
vertrouwen op de medische weten-
schap, op basis van de ervaring en 
het bewezen succes van andere 
vaccinatieprogramma’s, zegt hij. 
‘Dankzij vaccins is men succesvol 
geweest in het bestrijden van ziek-
tes die voorheen levensbedreigend 
waren, zoals de pokken, polio en 
rabiës. Hetzelfde zal gelden voor 
het coronavaccin.’

Dat de Engelse mutatie van het 
coronavirus de werking van het 
vaccin kan belemmeren is theore-
tisch gezien mogelijk, voegt Albay-
rak toe. Die kans is echter kleiner 
dan de kans dat het vaccin dan nog 
steeds goed werkt, zoals bij het Pfi-
zer-vaccin het geval lijkt.

Als freelance IC-arts werkt 
Albayrak dagelijks op IC-afdelingen 
van verschillende ziekenhuizen in 
Nederland. Volgens hem zijn som-
mige mensen nog niet voldoende 
bewust van de gevolgen van de 
pandemie voor de medische zorg.

‘Onze IC’s zijn voor 80 tot 90 
procent gevuld met allemaal 
coronapatiënten’, zegt hij. ‘Sommi-
gen hebben nog de neiging om dit 
gegeven te bagatelliseren, en te 
zeggen dat het maar een ‘griepvi-
rusje’ is, of dat de besmettingscijfers 
zijn aangedikt om mensen te over-
tuigen tot vaccinatie. Maar in mijn 
tien jaar ervaring als IC-arts heb ik 
zulke grote aantallen patiënten nog 
nooit eerder meegemaakt.’

Bij het verstrekken van meer 
informatie over vaccineren is het 
belangrijk om de ernst van de pan-
demie te blijven benadrukken, stelt 
hij. ‘Ik zie dagelijks de ellende die 
het virus veroorzaakt. Niet iedereen 
heeft er lichamelijk last van, maar 
de grote aantallen coronapatiënten 
die zeer ernstig zijn aangedaan en 
de IC’s wereldwijd overstromen 
spreken boekdelen. Ook de econo-
mische en mentale gevolgen van de 
lockdown gaan iedereen aan’, aldus 
Albayrak. ‘Daarom is het belangrijk 
dat we als samenleving bereid zijn 
ons te laten vaccineren. Zeker voor 
onze ouderen en andere kwetsbare 
groepen. Als we dat met z’n allen 
doen, zijn we er zo snel mogelijk 
doorheen.’ •

Islamitische artsen: ‘Prik door al die wilde vaccin-theorieën heen’

‘Zodra ik ze vertel 
dat ik mijzelf laat 
inenten, zijn mijn 

patiënten  
gerustgesteld’

‘Als ik als IC-arts 
mede dankzij mijn 
Turks-Nederland-
se en islamitische 
achtergrond mos-
lims kan bereiken, 
dan draag ik graag 
mijn steentje bij’

BEELD: REYIS KURT

BEELD: MUSTAFA ALBAYRAK
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FITRIA JELYTA

In lockdown met Allah: moslims en spirituele bezinning in coronatijd

Z
es op de tien Neder-
landers kreeg er door 
de coronacrisis psy-
chische klachten bij, 
bleek uit het EenVan-
daag opiniepanel van 

september vorig jaar. Deze klach-
ten variëren van lichte effecten als 
piekeren en geprikkelheid tot 
depressies en paniekaanvallen. 
Vooral jongeren tot 35 jaar lijden 
aan stress, eenzaamheid en aan-
houdende vermoeidheid.

Dit herkent de Turks-Neder-
landse Handenur Taspinar (26). 
Aan het begin van de pandemie 
rondde zij haar studie culturele 
antropologie af, en sinds kort werkt 
ze bij een stichting die aanvullend 
onderwijs geeft aan kinderen uit 
sociaaleconomisch achtergestelde 
wijken. ‘De uitzichtloosheid begint 
nu wel te komen’, zegt zij. ‘In de 
zomer hadden we meer hoop op 
het einde van corona. We konden 
plannen maken en de maatregelen 

werden versoepeld. Dat lijkt nu te 
zijn verdwenen.’ 

Voor Taspinar waren de afgelo-
pen negen maanden in lockdown 
in sneltreinvaart gegaan, maar ook 
langzaam. Chaotisch, maar ook 
rustig, zegt zij. ‘Ik heb het ervaren 
als een rollercoaster. Aan het begin 
van de pandemie had ik er veel 
moeite mee, omdat ik een hele 
drukke periode had van afstuderen, 
voorzitter was van een islamitische 
studentenorganisatie en daarnaast 
nog 32 uur per week werkte.’ 

Niet lang na haar afstuderen 
werd Taspinar positief getest op 
COVID. Onder andere vermoeid-
heid en het verlies van smaak en 
reukzin als gevolg van het corona-
virus hadden haar getroffen. Inmid-
dels is zij volledig hersteld en 
negatief getest. ‘Na het herstellen 
van corona moest ik mezelf wel 
pushen om de draad weer op te 
pakken. Mijn ouders, bij wie ik nu 
nog woon, hebben mij daar enorm 
bij geholpen. Ze hebben goed voor 
mij gezorgd, en mij gemotiveerd 
om te wandelen en te sporten, 
waardoor ik nauwelijks meer last 
had van fysieke klachten.’ 

Zij beseft dat zij zich in een 
luxepositie bevond, omdat ze op 
haar ouders kon terugvallen. ‘Som-
mige mensen kunnen het zich niet 
veroorloven om goed te herstellen 
van een ziekte, omdat ze niemand 
om zich heen hebben. Daardoor 
ben ik wel heel bewust geworden 
van mijn privileges.’ Voor Taspinar 
was dit de motivatie die zij nodig 

had om beter voor zichzelf te zor-
gen, onder andere door zich te ver-
diepen in haar geloof: de islam. 

Het fijnste aan de lockdown, 
vindt Taspinar, is dat je voldoende 
tijd en ruimte hebt om de verplichte 
dagelijkse vijf gebeden op tijd te 
verrichten. ‘Tegelijkertijd merk ik 
wel dat mijn brein vol zit met 
gedachten die mij afleiden van het 
gebed, waardoor ik soms niet de 
aandacht en concentratie in mijn 
gebeden kan opbrengen die ik zou 
moeten hebben’, vertelt zij. ‘Dan 
voel ik mij schuldig, en vraag ik mij 
af hoe het komt dat ik niet de focus 
heb die ik voorheen wel had. 
Zodoende besloot ik om afstand te 
nemen van alles wat mijn energie 
onnodig opslokt, en deze tijd in 
lockdown te gebruiken om te reflec-
teren op mijzelf en mijn geloof.’

Drie verschillende 
lockdowns
Dat de lockdown veel tijd overlaat 
om te reflecteren, vindt ook de 
Marokkaans-Nederlandse Moham-

med Kechouh (31), die zichzelf een 
‘proberende moslim’ noemt. ‘Ik 
worstel elke dag in volledige over-
gave aan Allah, en probeer daarin 
te groeien. Ik probeer altijd bewust 
bij Allah terug te keren, en alles wat 
ik in mijn leven doe staat in het 
teken daarvan’, vertelt hij. Als 
introvert ervaart hij de lockdown 
niet als een grote uitdaging.

‘Aan het begin van de pande-
mie was ik wel nerveus, omdat ik 
mijn inkomsten zag wegvallen’, 

Het einde van de lockdown lijkt nog lang 
niet in zicht. Nu de avondklok is ingeluid, 
kan dat bij sommigen leiden tot nog meer 
stress. Voor sommige moslims is deze 
periode van isolement echter een kans voor 
spirituele bezinning. Daarmee willen ze iets 
doen tegen sombere gevoelens door het 
alsmaar thuiszitten. 

‘Toen ik aan het begin van de pandemie 
mijn inkomsten zag wegvallen moest ik 

leren dat God Al-Wahab is, de Voorziener’
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zegt hij. ‘Grote projecten waar ik 
aan wilde beginnen, zoals een 
wereldreis, gingen niet meer door. 
Toen moest ik wel achter mijn oren 
krabben, en heb ik mij hardop afge-
vraagd wat ik nog kon doen.’

Kechouh heeft de pandemie in 
verschillende landen doorgebracht. 
Zo was hij in Maleisië, waar hij 
samen met zijn echtgenote verbleef 
gedurende zijn masteropleiding 
communicatie aan de International 
Islamic University of Malaysia. Ook 
heeft hij de lockdown nog in Egypte 
en in Nederland meegemaakt. 

‘Ik heb nu drie verschillende 
lockdowns meegemaakt, en dat is 
wel bijzonder. De ene lockdown is 
de andere niet’, aldus Kechouh. ‘In 
Egypte is er veel zichtbare armoede. 
De mensen nemen het niet zo 
nauw met de regels, omdat ze niet 
nog verder in de armoede willen 
belanden’. 

In Maleisië merkte hij dat er 
juist weinig weerstand was tegen 
de ingevoerde coronamaatregelen, 
omdat de mensen veel vertrouwen 
hebben in de overheid. Dat komt 
volgens hem onder andere omdat 
de Maleisische overheid veel finan-
ciële steun bood aan haar burgers. 
Zo nam de overheid een gedeelte 
van de kosten voor water, gas en 
elektriciteit van de burgers op zich. 

Dit, in tegenstelling tot Neder-
land, waar het financiële steunpak-
ket aan multinationals een prioriteit 
werd, stelt Kechouh. Daarnaast 
merkt hij dat er in Nederland veel 
onduidelijkheid is over de inge-
voerde coronamaatregelen. 

‘De informatievoorziening, 
zowel op mainstream als op social 
media, maakt dat je door de bomen 
het bos niet meer kunt zien’, stelt 
Kechouh. De complottheorieën en 
fake news-verhalen die worden 
gedeeld verspreiden snel, wat vol-
gens hem in sommige gevallen 
gevaarlijker kan zijn dan het virus. 

‘Daardoor moet je extra scherp 
zijn op wat je tot je neemt. Maar 
vaak heb je niet voldoende kennis 
of middelen om de informatie die je 
krijgt voorgeschoteld te verifiëren’, 
zegt hij. ‘Hierdoor word ik gestimu-
leerd en als het ware ‘gedwongen’ 
om mijn vertrouwen te leggen in 

Allah en te bidden voor Zijn 
bescherming.’

Elke moeilijke periode in zijn 
leven nodigt hem uit om zich te ver-
diepen in zijn geloof door God te 
gedenken, stelt Kechouh. Volgens 
de islamitische leer heeft God 99 
namen. Elke naam vertegenwoor-
digt een eigenschap die Hij aan de 
mensheid heeft geschonken. 

‘Toen ik aan het begin van de 
pandemie mijn inkomsten zag 
wegvallen moest ik leren dat God 
Al-Wahab is, de Voorziener. Ik 
moet mijn vertrouwen daarom niet 
leggen in potentiële opdrachtge-
vers, maar in Hem’, zegt Kechouh. 
‘Door te reflecteren op de 99 
namen van Allah, leer ik Hem ken-
nen, en daarmee ook mijzelf, 
omdat ik mijzelf definieer in relatie 
tot God. Dat geeft mij rust en duur-
zaam geluk.’

Een dag zonder prikkels
Voor de Nederlandse Saida Fran-
ken (65) staat de lockdown in het 
teken van een innerlijke reis. De  
kunstenares bekeerde ze zich jaren 
geleden tot de islam. Sindsdien 
heeft zij onder andere de stichting 
Salaam Art opgericht, waar ze via 
kunst kinderen, leraren en jonge 
gezinnen helpt om te groeien in 
hun geloofsbeleving en kennis over 
de islam. Zo publiceerde ze onlangs 
het boek De 25 Profeten in de Koran. 
Dit is een kunst- en activiteiten-
boek waar jonge gezinnen thuis 
samen kunstwerken kunnen 
maken, en tegelijkertijd leren over 
de levensverhalen van de profeten 
die in de Koran worden verteld. 

‘Het geïsoleerd zijn in de lock-
down vind ik prettig, omdat ik een 
beetje een kluizenaar ben en een 
sterke binnenwereld heb’, vertelt 
Franken. ‘Maar het lijden in de 
wereld maakt het moeilijker voor 
mij om de corona door te komen. 
Verder denk ik na over de vraag of 
je je mag vaccineren tegen corona. 
Vanwege alle informatie die daarbij 
komt kijken krijg je elke dag toch 
veel prikkels binnen.’ 

Om zichzelf tegen de dagelijkse 
prikkels te beschermen en de tijd te 
nemen om zich te verdiepen in haar 
geloof, plant Franken sinds kort 

haar zondagen in als een soort 
retraite. Zij zet dan haar mobiele 
telefoon, computer en televisie uit 
om zich volledig te richten op het 
Woord van God. Voor deze hande-
ling heeft ze zich laten inspireren 
door de profetische traditie i’tikaf, 
die tijdens de heilige vastenmaand 
Ramadan wordt verricht. Hiervoor 
verblijven moslims hele dagen en 
nachten in de moskee, om God te 
aanbidden door middel van het 
rituele gebed en het reciteren van 
de Koran. 

‘De i’tikaf kun je ook gemakke-
lijk thuis uitvoeren nu de moskeeën 

dicht zijn. En je hoeft het ook niet 
alleen tijdens de Ramadan te doen. 
Alles wat moslims in de Ramadan 
doen, kunnen ze namelijk ook de 
rest van het jaar doen’, zegt Fran-
ken. ‘De beperkingen tijdens de 
lockdown doen mij denken aan de 
Ramadan. Net zoals tijdens de vas-
tenmaand ervaren sommigen hun 
emoties tijdens de lockdown ster-
ker dan in andere periodes, omdat 
ze bijvoorbeeld niet naar een win-
kel of restaurant kunnen gaan voor 
de nodige afleiding. Door de lock-
down worden emoties uitvergroot, 

omdat je alleen bent met jezelf.’ 
Mohammed Kechouh beaamt 

dit. ‘Tijdens de lockdown zijn we 
geïsoleerd, en sommigen zijn hele-
maal alleen. Wees dan alleen met 
jezelf, en niet tegen jezelf’, zegt hij. 
‘Voer constructieve dialogen uit met 
jezelf, en weet dat je je eigen groot-
ste vijand bent.’ 

Volgens Handenur Taspinar 
gaat het ook om barmhartigheid, 
wat moslims in de Koran wordt aan-
geleerd. ‘De reden dat moslims elke 
dag God gedenken als de meest 
barmhartige en de meest genade-
volle laat eigenlijk zien dat alles 
begint bij barmhartigheid en gena-
devol zijn, dus ook tegenover jezelf. 
Dat is de spirituele bezinning die 
ons tijdens deze moeilijke periode er 
doorheen kan helpen’, zegt zij.

De barmhartigheid naar onszelf 
is afhankelijk van ieders situatie, 
vindt Saida Franken. ‘Ik probeer 
door middel van alle hulpmiddelen 
en kennis die de islam biedt con-
trole te krijgen over mijn neigingen. 
Maar ook leer ik meer barmhartiger 
naar mijzelf te zijn, als het mij niet 
lukt’, zegt zij. 

‘Wij bepalen zelf vanuit een 
bepaalde optiek wat goed of kwaad 
is. Voor mij is Allah daarin leidend, 
omdat de religie mij hoedt voor 
mijn neigingen.’ God heeft ons die 
neigingen gegeven, omdat Hij ons 
onvervuld heeft gemaakt, gaat zij 
verder. ‘Daardoor kan ik mijn 
tekortkomingen accepteren en 
barmhartiger zijn naar mijzelf en 
anderen, maar ik probeer wel 
bewust terug te keren naar Allah. 
Want wanneer ik mij tot Hem richt 
in mijn gebeden, voel ik mij ver-
vuld.’ • 

In lockdown met Allah: moslims en spirituele bezinning in coronatijd

‘De beperkingen tijdens de lockdown 
doen mij denken aan de Ramadan’

BEELD: SAIDA FRANKEN
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‘Mensen kunnen hun baan 
kwijtraken, omdat ze strijden 
tegen racisme’

BEELD: INSTAGRAM / WE PROMISE



de Kanttekening MAGAZINE  |  FEBRUARI 2021  |  19

ARNOUT MAAT, FITRIA JELYTA & EWOUT KLEI

I
n de nacht van 2 op 3 janu-
ari spuit de antiracistische 
actiegroep We Promise de 
tekst ‘Weg met J.P. Coen’ 
op de straten rond het 
standbeeld van Jan Pieters-

zoon Coen. De uit Hoorn afkom-
stige Coen (1587-1629) was als 
gouverneur-generaal van de VOC 
verantwoordelijk voor het afslach-
ten van de bewoners van de 
Banda-eilanden in Indonesië. Als 
het aan de actiegroep ligt, ver-
dwijnt het standbeeld daarom in 
het IJsselmeer. Diezelfde nacht nog 
deelt We Promise een filmpje en 
foto’s van de actie op social media 
(foto).

Het Noordhollands Dagblad 
bericht de avond daarna over de 
actie. ‘Bij de post op Instagram 
staat een foto van het VOC-beeld-
merk (…), dat is beklad met de 
tekst ‘Weg met JP Coen’’, meldt de 
krant op 3 januari. ‘Ook voor het 
standbeeld zelf en bij het Westfries 
Museum zijn anti-J.P. Coen-leuzen 
met graffiti aangebracht.’

Het zullen de woorden ‘beklad’ 
en ‘graffiti’ zijn die de leden van 
We Promise met schrik teruglezen.

We Promise wilde naar eigen 
zeggen slechts een boodschap 
overbrengen en niet het standbeeld 
vernielen. De activisten stellen dat 
er teksten werden aangebracht met 
behulp van milieuvriendelijk spuit-
krijt, dat met een regenbui al ver-
dwijnt. Maar de gemeente Hoorn 
doet aangifte tegen de actiegroep 
en veroordeelt een dag later open-
lijk de ‘misplaatste actie’.

‘Nederland is een vrij land, met 
een plek voor ieders mening. Het 
bekladden of vernielen van zaken 
die niet van jou zijn is niet de 
manier om die mening te verkon-
digen’, stelde burgemeester Jan 
Nieuwenburg (PvdA). Hij zou zijn 
woorden terugvinden in het Noord-

hollands Dagblad en bij Hart van 
Nederland (4 januari), evenals bij de 
NOS (6 januari).

Bij We Promise heerst onvrede 
over de berichtgeving. ‘De framing 
van mediaplatformen dat het om 
vandalisme en graffiti gaat, is erg 
schadelijk’, zegt de actiegroep 
tegen de Kanttekening.

De gemeente Hoorn heeft hier 
weinig boodschap aan. Een woord-
voerder zegt tegen de Kanttekening 
standaard aangifte van bekladding 
te doen, ‘mede om te achterhalen 
wie er verantwoordelijk is’, en dat 
de gemeente bij zo’n aangifte nooit 
meldt wat voor middel precies is 
gebruikt. ‘Ons uitgangspunt is dat 
we het zo snel mogelijk weghalen 

en niet wachten op een regenbui.’ 
De kosten van het schoonmaken, 
in dit geval naar schatting 200 tot 
300 euro, probeert de gemeente 
altijd te verhalen op de daders.

Zo deed de gemeente wat zij 
deed, en was de toon in de media 
gezet – tot onvrede in het activis-
tenkamp. ‘Framende media zoals 
het Noordhollands Dagblad en de 
gemeente Hoorn dragen bij aan 
een onveilig klimaat voor mensen 
die zich kritisch uitspreken tegen 
onrecht’, stelt We Promise-activist 
en BIJ1-lid Marisella de Cuba (48) 

tijdens haar speech op een recente 
‘antifacismedemonstratie’, zondag 
10 januari in Amsterdam. Zijzelf 
was die week onder handen geno-
men tot wat inmiddels de schrik 
van activistisch links mag heten.

Een rechtse campagne
Wie ‘vandalisme’ en ‘linksacti-
visme’ zoekt op internet, komt 
vanzelf uit bij het in uiterst rechtse 
kringen populaire, anonieme Twit-
ter-account ‘Vizier Op Links’. Op 
de eigen website stelt Vizier Op 
Links dat ‘activistisch links’ zich 
heeft ‘genesteld tot in de haarvaten 
van ons systeem: media, onderwijs, 
rechtspraak, overheid en het 
bedrijfsleven. Het is hoog tijd dat 

deze hegemonie wordt ontmas-
kerd en doorbroken’.

Aan zijn ruim vijftienduizend 
Twitter-volgers ‘onthult’ Vizier Op 
Links dagelijks persoonlijke feiten 
van verscheidene academici, 
bestuurders, journalisten, activis-
ten en organisaties, allemaal zoge-
naamd uit radicaal- of 
extreemlinkse hoek. Zijn doelwit-
ten melden nadien vaak het slacht-
offer te zijn geworden van 
bedreigingen door extreemrechtse 
twitteraars.

De standaard werkwijze van 

Vizier Op Links: hij stelt allereerst 
zijn prooi voor aan zijn volgers. 
Daarbij toont hij een set tweets of 
nieuwsberichten die het al te link-
sige karakter van diegene moeten 
aantonen. Tevens noemt hij het 
account van de werkgever(s) van 
zijn prooi, zodat iedereen die het 
bericht leest op de hoogte is van 
diens naaste werkzaamheden.

Zo ook op 5 januari, als hij over 
de actie van We Promise en Maris-
sela de Cuba bericht. Het Twit-
ter-account houdt in de tweet het 
bij feitelijke berichtgeving, maar 
linkt – mentioned, in Twitter-ter-
men –  ook naar het Twitter-ac-
count van De Cuba’s werkgever: 
schadeverzekeraar CED. Het 
bericht wordt honderden keren 
gedeeld, en bij elke keer dat dat 
gebeurt zal CED een melding krij-
gen.

GeenStijl pikt het bericht ver-
volgens op. De fascistische terreur-
groep We Promise spoot met 
giftige spuitbussen vol klimaatver-
nielend drijfgas standbeelden en 
straatnaamborden onder’, bericht 
het weblog foutief. ‘Volgens het 
gezaghebbende Vizier Op Links 
werkt Marisella de Cuba bij verze-
keraar CED Europe. (Vol-
gens Google ook.) Als we 
de Google Reviews mogen geloven 
is CED Europe een ongelofelijk 
slecht kudtbedrijf, dus dat klopt 
dan weer met Marisella de Cuba.’

Zijn dit nu bij uitstek geen 
voorbeelden van de in rechtse krin-
gen zo gehate ‘cancel culture’, 
waarbij niet op inhoud wordt 
gediscussieerd maar getracht wordt 
mensen met onwelgevallige 
meningen monddood te maken?

GeenStijl geeft geen antwoord 
op onze vragen hierover. Vizier Op 
Links doet dit zijdelings, door te 
verwijzen naar ‘de rode draad die 
door mijn account heen loopt’. We 

In activistenland zit de schrik er goed in. Een activiste die onlangs een actie 
uitvoerde tegen het Coen-beeld in Hoorn zou haar baan zijn kwijtgeraakt na 
een ‘extreemrechtse hetze’ op internet. We spraken betrokkenen en brachten 
in kaart hoe de activiste lijdend voorwerp werd bij de gemeente, de media, 
rechtse twitteraars en GeenStijl – en uiteindelijk bij haar eigen werkgever.

‘De framing van mediaplatformen  
dat het om vandalisme en graffiti gaat, 

is erg schadelijk’



stelden dezelfde vragen aan het 
Twitter-account ‘Links Ontmas-
kerd’ (2.500 volgers), dat grofweg 
dezelfde missie en werkwijze heeft 
als Vizier Op Links.

Links Ontmaskerd richtte zijn 
vizier op BIJ1-kandidaat Daryll 
Landbrug en mentionede in een 
tweet zijn werkgever. Dit, omdat de 

docent op social media zijn solida-
riteit betuigde aan De Cuba en zei: 
‘Dat standbeeld (van Coen, red.) 
gaat trouwens naar de grond.’

‘De cancel culture is als een 
boemerang teruggekeerd bij links,’, 
jubelde Links Ontmaskerd nog in 
een tweet over De Cuba. Maar er is 
een cruciaal verschil met ‘links’, 

zegt hij tegen ons: ‘Wij roepen niet 
op Darryl Landbrug te boycotten of 
te ontslaan’. Het is aan de werkge-
ver zelf om gevolgen te trekken uit 
de berichtgeving over Landbrug, 
vindt Links Ontmaskerd, die abso-
luut geen spijt heeft van de 
gewraakte tweet.

‘Een docent (tevens iemand die 
op de kandidatenlijst staat van een 
politieke partij) heeft een maat-
schappelijke voorbeeldfunctie. Daar 
horen dreigementen zoals ‘Dat 
standbeeld gaat trouwens naar de 
grond’ niet bij. Op dat moment is er 
geen sprake meer van links-acti-
visme, maar van links-extremisme.’

Er is helemaal geen sprake van 
een lastercampagne, aldus Links 
Ontmaskerd. ‘We hebben geen 
onwaarheden over Marisella (de 
Cuba, red.) of We Promise ver-
spreid. Marisella heeft haar eigen 
actie, waar ze zelf verantwoordelijk 
voor is en niemand anders, gefilmd 
en gepubliceerd. Met als doel aan-
dacht vragen voor haar actie. Dan 
moet men op links ook niet veront-
waardigd gaan doen als media (ook 
politieke tegenstanders) dit bericht 
vervolgens overnemen.’

Breuk met de werkgever
En zo wordt De Cuba’s werkgever 
CED meegezogen in de ophef rond 
de actie tegen J.P. Coen. Het bedrijf 
wacht nog een dag met reageren.

‘Wij zijn onaangenaam verrast 
dat CED Europe wordt genoemd in 
de berichten van Vizier op Links en 
GeenStijl’, aldus CED op 6 januari in 
een serie tweets. ‘Het betreurt ons 
dat we ongevraagd betrokken wor-
den in deze discussie rondom het 
vandalisme in Hoorn.’

Ook richt het bedrijf zich expli-
ciet tot de actie van haar eigen 
werknemer, die het indirect voor 
vandaal uitmaakt. ‘Uiteraard ver-

oordelen wij elke vorm van vanda-
lisme. Wij kunnen onmogelijk 
verantwoordelijk worden gehou-
den voor de persoonlijke opvattin-
gen, politieke voorkeuren en 
privé-gedragingen van onze 1.900 
werknemers. Daar waar werkne-
mers van ons de wet overtreden 
zullen wij uiteraard passende maat-
regelen nemen’, klinkt het onheil-
spellend.

De Cuba vertelt aan ons dat er 
mails waren binnengekomen op 
het hoofdkantoor, waarin ze aan de 
schandpaal werd genageld. ‘Dus 
werd ik de volgende dag gebeld 
door HR en een leidinggevende, 
met de mededeling dat ik niet meer 
welkom ben op het werk. Ze heb-
ben me niet officieel ontslagen, 
maar ze hebben aangegeven dat 
mijn contract niet wordt verlengd 
en ik word vrijgesteld van werk.’

In een reactie aan de Kantteke-
ning bevestigt CED dat De Cuba is 
vrijgesteld van haar werk, ‘ter wille 
van de rust en de privacy’. Tevens 
zegt het bedrijf haar tijdelijke 
arbeidsrelatie inderdaad niet te ver-
lengen. Maar CED ontkent dat dit 
komt door alle ophef.

Haar contract wordt dan wel 
niet verlengd, maar dit was al 
besloten ‘voor alle gebeurtenissen 
van de laatste twee weken’, aldus 
de werkgever. ‘Bij een dergelijk 
besluit spelen nóóit politieke 
motieven of dreigementen een rol. 
Ook niet in dit geval.’

De Cuba werkte vijf jaar voor 
dit bedrijf en kreeg in maart 2020, 
voordat corona uitbrak, nog een 
aanbod voor een vast contract. 
‘Toen hadden ze vanwege COVID 
het snel teruggetrokken en hebben 
ze bij mij aangegeven dat ik na 
COVID in aanmerking zou komen 
voor een vast contract.’

Niets wees erop dat het niet 
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‘Het zou mijn werkgever sieren om toe 
te geven dat ze een wrong turn hebben 

gemaakt door te buigen 
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verlengd zou worden, schetst ze. 
‘Er waren een bureaustoel en extra 
schermen besteld om thuiswerken 
voor mij mogelijk te maken, er 
werd een laptop gereed gemaakt, 
enzovoort.’ Van enige ontevreden-
heid over haar functioneren als 
medewerker in de meldkamer van 
het verzekeringsbedrijf heeft ze 
nooit iets gemerkt.

Helaas voor de Cuba: een tijde-
lijk contract kan altijd en om wat 
voor reden dan ook beëindigd wor-
den door de werkgever, vertelt Sas-
cha Janssen, eigenaar bij Jens 
Advocaten. Wel kan De Cuba een 
schadevergoeding eisen. ‘Maar dan 
moet de gedupeerde wel met bewijs 
komen dat een mogelijke verlen-
ging of belofte tot vast contract is 
vastgelegd.’

De Cuba: ‘Het zou ze sieren om 
de waarheid te vertellen en toe te 
geven dat ze een wrong turn heb-
ben gemaakt door te buigen voor 
extreemrechts. Nu laten ze 
een medewerker, die ze jarenlang 
kennen en waarvan ze op de hoogte 
waren dat die zich inzet tegen 
onrecht, stikken. Ik had al meer-
dere gesprekken gehad met mijn 
leidinggevenden over de bedreigin-
gen die ik ontvang, maar nu zij zelf 
een kleine portie ervan hebben 
gekregen laten ze me vallen. Ze 
staan aan de verkeerde kant van de 
geschiedenis. Ze moeten zich 
eigenlijk schamen.’

Impact onder activisten
Mede-activisten nemenj het mas-
saal voor De Cuba op. BIJ1-lijst-
trekker Sylvana Simons steekt haar 
op Twitter een hart onder de riem. 
Het Amsterdamse BIJ1-raadslid 
Jazie Veldhuyzen reageert op Face-
book met een oproep om CED te 
mailen: ‘Laat hen weten waarom zij 
niet moeten zwichten voor de druk 
vanuit extreemrechts en waarom 
vreedzaam verzet tegen de verering 
van een koloniale massamoorde-
naar een noodzaak is!’ Tientallen 
mede-activisten delen zijn oproep.

‘Waarom ik deze oproep heb 
gedaan?’, legt Veldhuyzen uit aan 
de Kanttekening. ‘Vizier op Links 
valt al langer mensen aan van de 
klimaatbeweging, de antiracisme-
beweging, de vakbond. Hij valt 
deze mensen alleen aan als ze zich 
uitspreken tegen racisme. Wij wor-
den als collectief aangevallen, als 
links. Ik wilde wat doen. Een sig-
naal afgeven. Het recht op betoging 

is in gevaar. Mensen kunnen hun 
baan kwijtraken, omdat ze strijden 
tegen racisme.’

Veldhuyzen gelooft de verkla-
ring van De Cuba, niet die van 
CED. ‘Ze heeft daar vijf jaar 
gewerkt. Haar activisme was nooit 
een probleem, nu blijkbaar wel 
opeens.’ Hij noemt dat CED op 
Twitter ‘vandalisme’ veroordeelde 
en schreef over ‘passende maatre-
gelen’.

Veldhuyzen: ‘Marisella heeft 
bovendien verteld dat CED weigert 
om met haar aan tafel te zitten, 
haar kant van het verhaal te horen. 
Waarom willen ze dit niet? Ik vind 
dat vreemd.’

Naast bonje met de werkgever 
zijn ook bedreigingen niet van de 
lucht. Vorige week vond De Cuba 
een lugubere brief in haar brieven-
bus. Daarop staat het logo van 
Vizier op Links en een sticker met 
de tekst ‘Geobserveerde locatie’.

De brief is niet van Vizier op 
Links afkomstig, zegt Vizier op 
Links zelf. De stickers met daarop 
de tekst ‘Geobserveerde locatie’ 
zijn verkrijgbaar via een speciaal 
door Vizier op Links opgetuigde 
website. Er zijn er inmiddels meer 
dan 1.500 verstuurd, weet het 
account.

‘Beetje ingewikkeld om ons 
ieder stickertje aan te rekenen’, 
pareert het account, onder wiens 
bericht over de anti-Coen-actie van 
We Promise het woonadres van De 

Cuba werd gedeeld.
‘Wat Marisella de Cuba is over-

komen resoneert bij mij heel erg’, 
vertelt mede-activist Frank van der 
Linde ons. ‘Op deze manier ben ik 
mijn huis kwijtgeraakt. Extreem-
rechts ging bij mij op precies 
dezelfde manier te werk.’ Hij vertelt 
over zijn eigen ervaring uit 2014, 
toen hij aangifte tegen GeenStijl 

had gedaan omdat hij de site racis-
tisch vindt. Boze burgers benader-
den hem nadien als een potentiële 
nieuwe Volkert van der G., zoals hij 
werd neergezet door GeenStijl.

‘GeenStijl verspreidde leugens 
over mij, overdreef alles enorm en 
de achterban van GeenStijl viel mij 
ook privé lastig’, vervolgt Van der 
Linde. ‘Mijn huisadres en telefoon-
nummer werd door GeenStijl ver-
spreid, waardoor ik nachtelijke 
telefoontjes kreeg met bedreigin-
gen, waarbij mijn adres werd 

genoemd. Mijn buren werden 
steeds ongeruster en spanden 
samen met mijn en hun huurbaas 
een kort geding aan, dat ik zou ver-
liezen. Zo raakte ik thuisloos.’

De angst onder activisten speelt 
dan ook veel langer dan de kwestie 
rond Marisella de Cuba, geeft Van 
der Linde aan. ‘Ik ken ook activis-
ten die een gezin hebben. Dan 

bedenk je je wel drie keer soms of je 
wel door wilt gaan. Want je voelt 
ook verantwoordelijkheid voor je 
gezin. Zowel met betrekking tot de 
bedreigingen als het behouden van 
je baan.’

Volgens van der Linde kun je de 
rechtse campagne tegen De Cuba 
en andere linkse activisten niet ver-
gelijken met linkse cancel culture. 
‘Ik spreek liever over deplatforming, 
dat je besluit een fout persoon met 
foute meningen geen podium meer 
te geven in een actualiteitenpro-
gramma of in de krant. Dat is heel 
iets anders dan het verspreiden van 
iemands woonadres, iemands 
werkgever bellen, die persoon inti-
mideren enzovoort. Je kunt en mag 
zulk intimidatie niet gelijkstellen 
met deplatforming.’

Veldhuyzen: ‘Ik protesteer 
tegen een hetze tegen linkse acti-
visten, tegen het gevaar dat je je 
baan verliezen kan als gevolg van je 
activisme. Marisella is geïntimi-
deerd. Er zijn ook mensen bij haar 
langs geweest. Dit moet een halt 
toe worden geroepen. Want nu 
wordt activisme gecriminaliseerd. 
En wat Marisella deed in Hoorn 
was legaal. Er werd niet geschol-
den. Wat Marisella deed in Hoorn 
was het uitoefenen van het recht 
om te demonstreren. Ze staat in 
haar volste recht om dit te doen. Ik 
sta volledig achter haar strijd tegen 
de koloniale massamoordenaar Jan 
Pieterszoon Coen.’ •

‘Wat Marisella de Cuba is overkomen 
resoneert bij mij heel erg. Op deze manier 

ben ik mijn huis kwijtgeraakt’

BEELD: TWITTER
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PIETER VERBEEK

Waarom haalde de IslamOmroep zo weinig leden?

V
an een drieluikdo-
cumentaire over 
het boerkaverbod 
als symboolmaat-
regel tot een dis-
cussie over 

islamitische instituten. De Islam-
Omroep wilde met zijn uitzendin-
gen een ‘helder islamitisch geluid’ 
laten horen in Nederland. Dat 
laten de pilotprogramma’s op zijn 
YouTube-kanaal duidelijk zien.

Er leven in Nederland zo’n mil-
joen moslims. Veel Nederlandse 
moslims hebben het idee niet altijd 

goed te worden neergezet in het 
huidige televisieklimaat. Er zou te 
weinig ruimte zijn voor hun stem. 
Nadat eind 2015 de laatste publieke 
moslimomroepen van de buis ver-
dwenen, bleef alleen nog maar het 
NTR-programma De Nieuwe Maan 
over. En dat programma is onder 
moslims nogal omstreden, van-
wege de islamkritische koers van 
(inmiddels oud-)presentatrice 
Fidan Ekiz en het uitnodigen van 
de rechtse publicist Jan Roos en 
Pegida-voorman Edwin Wagens-
veld.

Het is daarom niet vreemd dat 
vorig jaar maar liefst drie islamiti-
sche aspirant-omroepen zich had-
den aangemeld om mee te doen 
aan het publieke omroepbestel. 
Elke vijf jaar is er gelegenheid om 
een nieuwe omroep te beginnen en 
zendtijd te krijgen op de publieke 
televisie. De voorwaarde: je moet 
wel minimaal 50.000 betalende 
leden hebben. Naast de IslamOm-
roep deden ook M24 en de Vereni-
ging Moslimmedia mee, maar zij 
kwamen niet in de buurt van het 
aantal leden van de IslamOmroep.

Verbindend, maar niet 
genoeg
De IslamOmroep wilde een omroep 
zijn voor alle moslims in Nederland 
en op die manier verbindend zijn, 
stelt oprichter en imam Azzedine 
Karrat. ‘We willen niet in groepen 
of etnische lijnen denken, en niet 
worden aangestuurd door bepaalde 
koepelorganisaties. Het Neder-
landse burgerschap is gemeen-
schappelijk.’

Azzedine wist een coalitie te 
smeden van moskeekoepels die de 
nieuwe omroep wilden steunen, 

AZZEDINE KARAT (MIDDEN) OPRICHTER ISLAMOMROEP, SAMEN MET TWEE NEDERLANDSE IMAMS IN EEN LIVESTREAM OVER DE PROFEET MOHAMMED (BEELD: YOUTUBE)

Van de drie islamitische aspirant-omroepen die zich vorig jaar aandienden 
had de IslamOmroep de beste papieren. De teller bleef echter steken op ruim 
16.500 betalende leden, terwijl er op 31 december minimaal 50.000 nodig 
waren. Te veel wantrouwen onder Nederlandse moslims en de komst van 
corona maakten de ledenwerving moeilijk. 
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waaronder de landelijke Federatie 
Islamitische Organisaties en mos-
keekoepels in onder meer de regio’s 
Haaglanden, Rijnmond, Utrecht, 
Brabant en Zeeland. Alleen grote 
Turkse organisaties ontbraken, zoals 
moskeekoepels Diyanet en Milli 
Görüs. Volgens Karrat kwam dat 
omdat ze zo goed zijn georgani-
seerd. ‘Deze organisaties zijn nogal 
hiërarchisch. Daarom was het niet 
te doen om een initiatief te steunen 
dat niet van henzelf afkomstig is.’

Ook speelde mee dat Karrat 
scheef voor de Kanttekening. ‘Bij 
sommige instellingen en organisa-
ties werd het idee gewekt dat ik 
voor Gülenisten zou werken’, aldus 
de imam. ‘Een van de argumenten 
die hiervoor werd gebruikt, is dat ik 
columnist was bij de Kanttekening. 
Gelukkig is het bij de meerderheid 
van de individuen verdwenen, 
maar bij instellingen en organisa-
ties is dat beeld wel langer blijven 
hangen.’

Onder de leden die zich hebben 
aangemeld voor de IslamOmroep 
waren dan ook veel moslims van 
Turks-Nederlandse afkomst, aldus 
Karrat. Ook vanuit andere groepen, 
zoals moslims met een Somalische 
of Indonesische afkomst, kreeg de 
omroep steun van imams. Dat het 
niet is gelukt om voor hen een 
publieke omroep te starten vindt 
Karrat dan ook erg jammer.

Die diversiteit in het islamiti-
sche landschap maakt het opstar-
ten van een islamitische omroep 
een lastige onderneming, denkt 
politicoloog en zelfstandig onder-
zoeker Ewoud Butter. In Zuilen in 
de Polder (2018) beschreef hij de 

geschiedenis van organisatievor-
ming onder Nederlandse moslims.

Butter trekt een vergelijking 
met het verzuilde verleden van 
Nederland. Volgens hem zijn er 
weinig landen waar de islamitische 
gemeenschap zo divers is als in 
Nederland. Om een islamitische 
omroep te starten, moeten uiteen-
lopende religieuze en etnische 
groepen samenwerken, stelt hij. 
Dat leidde in het verleden tot de 
oprichting van koepelorganisaties.
‘Het ging toen echter vaak mis door 
onderlinge ruzie. Er was niet alleen 
strijd over de religieuze richting, 
maar er was ook vaak strijd tussen 
de ego’s van bestuurders, vaak van 
de eerste generatie. Zij wisten wel 
hoe je een islamitische koepel 
bestuurt, maar niet hoe je een 
omroep leidt.’

Dat versnipperde landschap 
tussen religieuze stromingen, koe-
pelorganisaties, politieke verschil-
len en etnische groepen is er nog 
steeds, aldus Butter. Toch ziet hij 
ook positieve ontwikkelingen. ‘Er 
komt een nieuwe generatie 
bestuurders aan die professioneler 
is en gemakkelijker onderlinge ver-
schillen kan overbruggen.’

Hij denkt dat er uiteindelijk wel 
een moslimomroep komt. ‘Het is 
een goed democratisch recht je 
eigen omroep te beginnen wanneer 
je je niet vertegenwoordigd voelt in 
het huidige omroepbestel. Ik zie 
het als een vorm van emancipatie. 
Er bestaat in ieder geval een grote 
behoefte om het anders doen dan 
De Nieuwe Maan.’

Daar is opiniemaker en publi-
cist Nourdeen Wildeman, infor-

meel betrokken bij de ledenwerving 
van de IslamOmroep, het mee eens. 
De Nieuwe Maan is volgens hem 
veel te negatief en vrijwel alleen 
maar kritisch over moslims. Een 
echt op de islam gebaseerde 
omroep is dan ook een verrijking 
van het publieke bestel, vindt hij.

‘Een omroep met content waar 
moslims blij mee zijn en waar ze 
zich bij thuis voelen zou heel goed 
zijn geweest. Juist als publieke 
omroep kun je met het bijbeho-
rende budget ook echt professio-
nele producties maken’, aldus 
Wildeman. ’Zo kan je het kwaliteit-
sniveau naar boven tillen Ze zeg-
gen wel eens van democratische 
landen dat het volk de leider krijgt 
die het verdient. Ik zeg: wij mos-
lims in Nederland krijgen de 
omroep die we verdienen – geen. 
Omdat we zoveel verschillende 
gemeenschappen in ons land heb-
ben werkt het niet.’

Er is niet één moslim waar 
50.000 man zich achter scharen, 
waar alle moslims zich mee associ-
eren, gaat Wildeman verder. Dat is 

wel gebleken rond de persoon van 
kartrekker Azzedine Karrat. ‘Een 
etniciteit-overstijgend initiatief als 
IslamOmroep is heel belangrijk, 
maar het is echt nog een uitdaging 
om de verschillende islamitische 
gemeenschappen meer te vereni-
gen en los te maken van de etni-
sche verschillen. Daar zijn we nog 
lang niet.’

Wantrouwen
Daarnaast hebben veel moslims in 

Nederland wantrouwen richting de 
omroepen, stelt Wildeman. ‘Ze 
hebben een negatief beeld van de 
media en begrijpen niet hoe die 
werken. Als er een publieke 
omroep komt, bepaalt die dan wat 
de islam is? De Nieuwe Maan helpt 
ook niet om dat te verminderen. 
Moslims extrapoleren hun nega-
tieve ervaringen met deze omroep 
naar dit nieuwe initiatief. Daardoor 
kreeg de IslamOmroep geen kans.’

Ook Karrat noemt dit wantrou-
wen als een van de redenen 
waarom de IslamOmroep niet de 
50.000 leden haalde. ‘We hadden 
eerder een moslimomroep (zie 
kader, red.), en dat was voor velen 
geen al te positieve ervaring. Het 
vertrouwen in de media is laag, 
door de negatieve framing over 
moslims’, zegt hij.

Onder Nederlandse moslims 
leeft het gevoel al jarenlang te wor-
den zwartgemaakt in de media, 
geeft hij aan. ‘‘Hoe gaat het jullie 
dan lukken als nieuwe omroep?’, 
was een vraag die mij werd gesteld.’ 
Daarnaast heerst er ook wantrou-

wen richting de overheid, omdat 
deze de publieke omroepen subsi-
dieert. Daardoor denken velen dat 
de overheid de koers bepaalt, aldus 
Karrat. ‘Want wie betaalt, die 
bepaalt, toch?’

De IslamOmroep kreeg het 
afgelopen jaar dan ook te maken 
met allerlei haat- en lastercampag-
nes, vervolgt Karrat. Toen zijn 
omroep de grens bereikte van 
10.000 leden, begonnen op social 
media en op andere media berich-

Waarom haalde de IslamOmroep zo weinig leden?

‘Er bestaat in ieder geval een grote 
behoefte om het anders doen dan  

De Nieuwe Maan’

‘Wij moslims in Nederland krijgen de 
omroep die we verdienen – geen. Omdat 
we zoveel verschillende gemeenschappen 

in ons land hebben werkt het niet’
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ten te verschijnen die de nieuwe 
omroep in een kwaad daglicht stel-
den.

‘Blijkbaar namen ze ons eerst 
niet serieus, maar toen we op een 
gegeven moment per dag gemid-

deld vijfhonderd leden erbij kregen 
en in het weekend som zelfs dui-
zend per dag, werden sommige 
mensen zenuwachtig’, zegt Karrat.

Sommige moslims vonden dat 
de omroep te liberaal is en niet de 
‘ware islam’ verkondigt. Er ont-
stond zelfs een ware complotthe-
orie die stelde dat de IslamOmroep 
in opdracht van de overheid mos-
lims wilde bespelen, om ze zo een 
liberale islam aan te smeren.

Maar misschien wel de belang-
rijkste reden dat de magische grens 
van 50.000 leden niet werd gehaald, 

was de komst van het coronavirus. 
De lockdowns maakten het leden 
werven in de moskeeën een stuk 
lastiger, vertelt Karrat. ‘Door 
corona konden moskeeën bijvoor-
beeld weinig doen behalve live 

online sessies organiseren. En daar 
spreek je de oudere moskeebezoe-
kers niet mee aan. En juist de jon-
geren, die wel online te vinden zijn, 
zijn weer niet zo geïnteresseerd in 
verenigingen en om ergens lid van 
worden.’

Omdat de werving grotendeels 
online plaatsvond, is het overgrote 
deel van de ruim 16.500 leden 
veertig jaar of jonger. Karrat is 
ervan overtuigd dat het zonder 
lockdowns wel was gelukt. ‘Als je 
kijkt naar hoeveel steun we hebben 
gekregen vanuit moskeeën, en 

hoeveel positieve reacties er waren, 
dan had het makkelijk gekund. De 
IslamOmroep was echt even hét 
gesprek van de dag onder Neder-
landse moslims. We kregen aan-
dacht genoeg.’

Waarom is de IslamOmroep niet 
gaan samenwerken met de twee 
andere islamitische aspirant-om-
roepen, om zo gezamenlijk wel die 
ledengrens te halen? ‘We hebben 
simpelweg te verschillende visies 
en doelen’, legt Karrat uit, die wel 
in gesprek ging met een andere 
islamitische aspirant-omroep, 
M24. Volgens Karrat heeft M24 
duidelijk meer gekozen voor een 
multiculturele benadering, zoals 
die van Omroep Zwart, die wel de 
50.000 leden haalde.

‘Er is al genoeg aandacht in 
programma’s voor de multicultu-
rele samenleving, maar er is te wei-
nig aandacht voor programma’s 
die gemaakt worden vanuit de 
islam’, zegt de imam. Met de Islam-
Omroep wil Karrat naar eigen zeg-
gen het islamitische geluid duidelijk 
vertegenwoordigen, een stem 
geven aan Nederlandse moslims 
en hun praktijken laten zien.

Daarbij streeft IslamOmroep 
ernaar om binnen de kaders van de 
islam te blijven. ‘Met de Vereniging 
Moslimmedia hebben we overigens 
geen gesprekken gehad’, vertelt hij. 
‘Zij waren er later bij gekomen, 

toen wij al heel ver waren. Ik merk 
dat zij meer vanuit de Turkse ach-
terban werken.’

Digitaal verder
Ondanks dat de omroep niet 
genoeg leden wist te behalen voor 
zendtijd op de publieke televisie 
kijkt Karrat met een positief gevoel 
terug. ‘Alles wat we tot nu toe heb-
ben bereikt zie ik als winst. We zijn 
met nul begonnen en zijn stapsge-
wijs gegroeid’, zegt hij. ‘Ik ben trots 
op hoe wij ons hebben georgani-
seerd, met ruim 130 vrijwilligers die 
zich geroepen voelden om iets te 
doen voor de omroep. We hebben 
ruim 14.500 volgers op Instagram, 
ruim 11.000 volgers op Facebook 
en meer dan 16.500 leden. En dat 
in een paar maanden tijd.’

Over zo’n vier jaar gaat de Isla-
mOmroep het nog een keer probe-
ren als publieke omroep. Tot die 
tijd gaat de IslamOmroep digitaal 
verder. Karrat: ‘Die tijd is zo voor-
bij, kijk maar naar de verkiezingen. 
Nu gaan we eerst reflecteren. Bin-
nenkort gaan we bekendmaken 
wat we precies gaan doen en hoe. 
Het komende jaar wordt sowieso 
een jaar van experimenteren, veel 
dingen proberen en ons verder 
ontwikkelen. De behoefte naar 
programma’s met een islamitisch 
perspectief blijft in ieder geval 
groot.’ •

De IslamOmroep is niet de eerste moslimomroep die een 
poging doet om een plek te krijgen tussen de publieke 
omroepen. In 1986 werd al de eerste moslimomroep opge-
richt: de Islamitische Omroep Stichting (IOS). Die was 

opgezet vanuit de Islamitische raad Nederland (IRN), waarbij destijds 
de Marokkaanse koepel UMMON, de Surinaamse WIM en de Turkse 
TICF bij waren aangesloten. Later volgde in 1993 de Nederlandse 
Moslim Omroep (NMO). Die moest vanaf 2004 de zendtijd delen met 
de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO).  

Vijf jaar later meldden zich drie nieuwe omroepen: Stichting Mos-
lim Omroep (SMO), Samenwerkende Moslim Organisaties Neder-
land (SMON) en Stichting Academica Islamica (SAI), die alle drie 
echter geen zendtijd kregen. In 2012 lukte de Moslimomroep (MO) 
van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM) dat wel. Alle hierboven 
genoemde omroepen waren omroepen op religieuze of levensbe-
schouwelijke basis zonder leden. Dit was tot 31 december 2015 wette-
lijk mogelijk. Vanaf 2016 moesten al deze omroepen onderdak vinden 
bij één van de grote omroepen. Dat lukte de moslimomroepen niet. 

Sindsdien is de enige televisie met islamitische insteek de talk-
show De Nieuwe Maan van de NTR. In 2007 meldde de eerste mosli-
momroep met betalende leden zich, Zenit. Deze omroep wilde de 
ontwikkeling van een tolerante Nederlandse islam bevorderen, maar 
haalde niet genoeg leden om mee te mogen doen.

INSTAGRAM-BERICHT VAN DE ISLAMOMROEP OP 1 JANUARI. (BEELD: ISLAMOMROEP)

‘Als je kijkt naar hoeveel steun we hebben 
gekregen vanuit moskeeën, en hoeveel 
positieve reacties er waren, dan had het 

makkelijk gekund’
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EWOUT KLEI

Factcheck: was Rutte onderdeel van een ‘pedofielennetwerk’ met Dutroux?

V
olgens Ameri-
kaanse aanhan-
gers van de 
QAnon-complot-
theorie bestaat er 
in de Verenigde 

Staten een ‘deep state’ van pedofiele 
duivelsaanbidders, die een geheime 
oorlog voeren tegen president 
Donald Trump. QAnon is de naam 
van een anonieme blogger, die 
samenzweringstheorieën ver-
spreidde op alternatieve social 
media als 4Chan en 8Chan.

Maar nu is er ook een Neder-
landse variant op deze complotthe-
orie, waarin niemand minder dan 
minister-president Mark Rutte de 
hoofdrol speelt. Op Twitter en op 
Facebook wordt door complotden-
kers het volgende bericht (foto 
rechterpagina, linksboven) massaal 
gedeeld, met daarbij een foto van 
het Haagse JOVD-bestuur uit 1984 
waar Rutte toen in zat:

‘Helemaal links het monster 
Marc Dutroux. Waarvan door velen 
wordt gezegd dat hij niet alleen 
voor zichzelf handelde maar hij in 
een pedofielen netwerk runde waar 
talloze politici uit de hele wereld 
naar toe gingen om kinderen te 
misbruiken, vermoorden etc etc. 
Wie staat er naast hem? Juist, onze 
enige echte presidentje Mark Rutte, 
die in die tijd als voorzitter van de 
jeugdtak van de VVD een wet pro-
beerde in te dienen om seks met 
kinderen legaal te maken.’

De foto in kwestie staat in de lus-
trumalmanak van de JOVD uit 
1984. Het gaat niet om het lande-

lijke JOVD-bestuur, maar om de 
afdeling Den Haag. De man hele-
maal links is niet Marc Dutroux, 
maar Ruttes medebestuurder Paul 
Jahn.

Andere twitteraars beweren dat 
Mark Rutte als landelijk JOVD-voor-
zitter een voorstel voor decriminali-
sering van pedofilie indiende, 
samen met de andere leden van het 
hoofdbestuur. Rutte was van 19 
november 1988 tot 22 juni 1991 lan-
delijk voorzitter van de liberale jon-
gerenbeweging.

Koen Petersen, persvoorlichter 
van het bestuur-Rutte in 1990-1991, 
kan zich van een dergelijke motie 
‘helemaal niets herinneren’, laat hij 
weten.  ‘Ook niet uit de jaren daar-
voor, toen ik het bestuur van het 
District Noord-Holland zat.’

Wel was de JOVD volgens 
Petersen een uitgesproken voor-

stander van het homohuwelijk, dat 
toen nog niet was gelegaliseerd. 
Toen Petersen zelf JOVD-voorzitter 
was, in de periode 1992-1994, was 
de JOVD kortstondig voor de legali-
sering van seks met dieren.

    ‘Het lijkt mij uitgesloten dat 
Mark daar iets mee van doen had, 
alles wat verband houdt met seks 
interesseert ‘m sowieso niet’

Volgens journalist en tv-pre-
sentator Jort Kelder, die in zijn 
JOVD-tijd van december 1987 tot 
juni 1989 als secretaris PR lid was 
van het hoofdbestuur, was er ten 
tijde van Ruttes voorzitterschap 
‘een curieus nichtennetwerk bin-
nen de JOVD’. Deze libertijnse 
homoseksuele JOVD’ers zaten vol-
gens Kelder ook achter de ‘bestiali-
teitenmotie’ na Ruttes tijd.

Als er inderdaad een pedomotie 
was, wat Kelder zich niet herinnert, 

Ook in Nederland is de beruchte QAnon-
complottheorie populair. Minister-president 
Mark Rutte (VVD) zou in de jaren tachtig 
samen met de veroordeelde Belgische 
pedofiel Marc Dutroux hebben opgetrokken 
en verantwoordelijk zijn voor een JOVD-
motie om pedofilie te legaliseren. De JOVD  
is de jongerenorganisatie van de VVD.

HET HAAGSE JOVD-BESTUUR UIT 1984 MET MARK RUTTE (TWEEDE VAN LINKS) EN LINKS VAN HEM PAUL JAHN, DIE WORDT AANGEZIEN VOOR DE BELGISCHE KINDERMOORDENAAR MARC DUTROUX 
(BEELD: ‘JOVD 35 JAAR JONG EN LIBERAAL - LUSTRUMALMANAK 1949-1984’)
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moet dat uit dit ‘nichtennetwerk’ 
komen. Maar hier had Rutte niks 
mee te maken, zegt Kelder: ‘Het 
lijkt mij uitgesloten dat Mark daar 
iets mee van doen had, alles wat 
verband houdt met seks interes-
seert ‘m sowieso niet.’

Oud-JOVD’er Eddy Habben 
Jansen, die in 1994 het JOVD-boek 
De jonge liberalen schreef, ant-
woordt ons: ‘Ik heb even congres-
boeken en politieke vraagbakken 

uit die periode doorgespit. Niets 
gevonden. Alleen de bekende tek-
sten over polygamie en seks met 
dieren. Maar ja, bewijzen dat iets er 
níet is geweest valt nooit mee…’

De JOVD was in de jaren 
zeventig wel voor de legalisering 
van pedofilie, maar dat was voor de 
tijd van Mark Rutte, zo staat te 
lezen in het JOVD-geschiedenis-
boek De weg naar de macht (2015) 
van historicus en Kanttekening-re-

dacteur Ewout Klei. In 1978 kwam 
de JOVD met het zogenoemde 
‘Zwartboek Justitie’, dat op 7 okto-
ber dat jaar werd gepresenteerd 
tijdens een speciale themadag.

De JOVD verdedigde in dit 
zogenoemde zwartboek het recht 
op abortus, pornografie en pedofi-
lie. ‘Zoals jarenlang de vrouw bezit 
is geweest van de man, zijn de kin-
deren nog steeds bezit van hen die 
de ouderlijke macht over de kinde-
ren uitoefenen. En in die sfeer 
wordt ontkend dat het kind seksu-
ele gevoelens heeft en het recht die 
te uiten.’

De jonge liberalen vonden in 
1978 bovendien dat de leeftijds-
grens van zestien moest worden 
geschrapt. Deze grens zou onrecht-
vaardig zijn: ‘Niet de leeftijdsgrens 
maar dwang moet het belangrijkste 
criterium zijn voor strafbaarheid 

van seksueel verkeer tussen meer-
derjarigen en kinderen.’

Met een ‘pedofielennetwerk’ 
heeft het JOVD-pleidooi niets van 
doen. De liberale jongeren waren 
juist tegen seksuele dwang.  Het 
ultraliberale JOVD-standpunt uit 
de jaren zeventig werd in deze tijd 
ook breed gedeeld in progressief 
Nederland.

Tweede Kamerlid Bram van der 
Lek van de Pacifistisch-Socialisti-
sche Partij zei in 1975 dat hij seks 
tussen volwassen en kinderen ook 
geen probleem vond, mits het op 
vrijwillige basis gebeurde. 
VVD-minister van Justitie Frits 
Korthals Altes stelde in 1985 nog 
voor om seks met jongeren vanaf 
twaalf jaar te legaliseren, een voor-
stel dat hij overigens na een storm-
vloed van negatieve reacties zou 
intrekken. • 

Factcheck: was Rutte onderdeel van een ‘pedofielennetwerk’ met Dutroux?

‘Het lijkt mij uitgesloten dat Mark 
daar iets mee van doen had, alles wat 
verband houdt met seks interesseert 

‘m sowieso niet’

BEELD: FACEBOOK

BEELD: TWITTER
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EWOUT KLEI

Hoe gemeend is Erdogans nieuwe flirt met Israël?

DE TURKSE PRESIDENT ERDOGAN TIJDENS DE VN-TOP IN SEPTEMBER 2019 (BEELD: YOUTUBE)

Turkije benoemde onlangs na ruim twee jaar afwezigheid een nieuwe 
ambassadeur voor Israël. Ook zegt Erdogan ‘betere banden’ met Israël te willen. 
Maar hoe oprecht is die wens?

‘Turkije is bezig met een 
charmeoffensief en daar is  

de toenadering tot Israël  
een onderdeel van’

H
et is in ieder geval 
een beleidsma-
tige U-bocht. 
Turkije had nog 
felle kritiek op de 
recente normali-

sering tussen de Verenigde Arabi-
sche Emiraten (VAE) en Israël. 
Daarnaast liet president Erdogan – 
die zich opwierp als redder van het 
Palestijnse volk, Israël steevast ver-
geleek met nazi-Duitsland en het 
land een terreurstaat noemde – zich 
niet gelden als een bijster Isra-
el-vriendelijk leider.

‘Turkije is bezig met een charmeof-
fensief en daar is de toenadering tot 
Israël een onderdeel van’, vertelt 
Cengiz Aktar, hoogleraar Politico-
logie aan de Universiteit van 
Athene. Turkije zoekt niet alleen 
toenadering tot Israël, maar ook tot 
Egypte, de VAE, Saoedi-Arabië en 
de Europese Unie.

Erdogan zou inzien dat Turkije 
door zijn agressieve buitenlandse 
politiek in een isolement dreigt te 
belanden. Aktar: ‘Er is een conflict 
met Griekenland en Cyprus, met 
Armenië, met de Koerden in 
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Noord-Syrië en Noord-Irak en ook 
de verhoudingen met de Arabische 
wereld zijn niet optimaal. Turkije 
moet het buitenlandse beleid wel 
wijzigen. Want het land bevindt 
zich nu op een doodlopende weg.’

Volgens de Israëlische journa-
list Seth J. Frantzman (the Jerusalem 
Post) zijn Erdogans opmerkingen 
over verzoening vooral voor de 
bühne. ‘Ze worden vooral ver-
spreid door de Engelstalige Turkse 
media, die zich richten op niet-
Turkse lezers. Doel is om het imago 
van Ankara te veranderen: van een 
militaristische autoritaire agressor, 
naar een die probeert te werken 
aan de betrekkingen met Europa, 
de VS, de Golf en Israël.’

De journalist merkt op dat in de 
bijna volledig gecontroleerde 
Turkse media geen verandering is 
gekomen in de Israël-vijandige 
retoriek. Ankara was in 2020 
bovendien twee keer gastheer van 
een bijeenkomst met Hamas-lei-
ders. Frantzman: ‘Geen enkel land 
dat verzoening met Israël nastreeft 
zou Hamas-terreurleiders zo’n 
boost geven. In feite geeft Turkije 
Hamas meer legitimiteit dan enig 
ander land ter wereld. Zelfs Iran 
deed vorig jaar niet zo veel voor 
Hamas.’

‘Erdogan heeft zich in het ver-
leden zeer kritisch over Israël en 
het Joodse volk uitgelaten. Hij is 
een antisemiet, zoals veel Turken’, 
voegt hoogleraar Aktar toe. Vol-
gens hem predikt Turkije wel ver-
zoening, maar heeft het weinig 
concrete stappen gezet. ‘Kijk naar 
de nieuwe ambassadeur die Turkije 
voor Tel Aviv heeft benoemd. Ufuk 
Ulutas heeft weliswaar Hebreeuws 
gestudeerd, maar staat bekend als 
zeer pro-Palestijns en ontkende in 
het verleden het bestaansrecht van 
Israël. De vraag is daarom of Israël 
zijn geloofsbrieven zal accepteren.’

‘Ulutas heeft Israël ervan 
beschuldigd mensen te deporteren 
en bloedbaden aan te richten. Hij is 
openlijk anti-Israël’, zegt Frantz-
man. Hij gelooft dan ook niet dat 
Israël zich zal laten verleiden door 
het Turkse charmeoffensief, omdat 
Israël al tien jaar lang vijandige 
retoriek vanuit Ankara te horen 

kreeg – inclusief de frequente bewe-
ring van Ankara dat Israël lijkt op 
nazi-Duitsland. ‘Israël heeft genoeg 
van het luisteren naar de hate speech 
van Ankara.’

Andere tijden
Naast een imagoprobleem heeft 
Erdogan zich te voegen naar de 
veranderende geopolitieke verhou-
dingen. Tot voor kort plaatste 
Erdogan de Palestijnse kwestie 
bovenaan de agenda, mede om 
Saoedi-Arabië af te troeven als lei-
der van de islamitische wereld. 
Zeker vanwege de normalisering 
van de Israëlisch-Arabische betrek-
kingen zag Erdogan een uitgelezen 
kans om Saoedi-Arabië te ‘vervan-
gen’ en zijn ‘neo-Ottomaanse’ 
agenda te promoten, vertelt de 
Griekse Turkije- en Midden-Oos-
tendeskundige Alex Kassidiaris. 

Turkije ontving ook financiële en 
politieke steun van Qatar, dat lange 
tijd gebrouilleerd was met Saoe-
di-Arabië. Maar inmiddels zoeken 
Saoedi-Arabië en Qatar weer toe-
nadering, terwijl bij Turkije door-
dringt dat de Palestijnse kwestie de 
internationale agenda niet meer zo 
dicteert als vroeger, aldus Kassidia-
ris.

‘Daarom probeert Erdogan zich 
flexibel op te stellen en banden te 
onderhouden met alle belangrijke 
spelers in het Midden-Oosten. 
Hoewel Erdogan door zijn poli-
tieke aard anti-Israëlisch is, neemt 
hij een opportunistische houding 
aan om veerkrachtig te kunnen 
reageren op de geopolitieke ont-
wikkelingen in de regio.’

Een andere factor die de hou-
ding van Erdogan beïnvloedt is de 
sterke banden van Israël met 

Cyprus, Griekenland en Egypte, 
legt Kassidiaris uit. ‘Dit zijn alle-
maal regionale vijanden van Tur-
kije – denk aan hun samenwerking 
in het EastMed Gas Forum, dat kri-
tiek heeft op de Turkse gasborin-
gen in de Middellandse Zee.’

Turkije dreigde in augustus de 
betrekkingen met de VAE te ver-
breken, toen de vredesovereen-
komst tussen dat land en Israël 
werd aangekondigd. Volgens jour-
nalist Frantzman toonde Ankara 
toen zijn ware gezicht: Israël moet 
worden geïsoleerd en beschimpt in 
de internationale fora.

‘Erdogan en zijnen beseffen 
waarschijnlijk dat hoe meer Israël 
economisch samenwerkt met de 
Golfstaten en met Griekenland, 
hoe minder Israël zich hoeft aan te 
trekken van de Turkse tirades. Tur-
kije weet ook dat Qatar zich inmid-
dels heeft verzoend met 
Saoedi-Arabië. Men beseft dat de 
tijden zijn veranderd.’

De ‘verzoening’ met Erdogan 
wordt in Engelstalige Turkse 
staatsmedia gepusht om het imago 
van Turkije bij Israëls superbond-
genoot Amerika op te krikken, nu 
Joe Biden aantreedt, zegt Frantz-
man. De nieuwe president staat 
een heel ander Turkije-beleid voor 
dan zijn voorganger Donald 
Trump, die Erdogan lang als vriend 
beschouwde en hem ruim baan gaf 
in Syrië. Ook feliciteerde Erdogan 
Biden niet met zijn verkiezings-
overwinning. Er is voor Biden ver-
der geen enkele reden om de relatie 
met een autoritair, door Erdogan 
geleid Turkije te strakker aan te 
binden, denkt Aktar.

‘Turkije heeft professionele 
diplomaten nodig die de relaties 
met andere landen goed kunnen 
finetunen, maar die zijn er nauwe-
lijks. Erdogan, die zelf geen buiten-
landse talen spreekt, en een kleine 
groep van getrouwen bepalen het 
beleid. De afgelopen jaren zijn een 
heleboel bekwame ambtenaren 
aan de kant gezet, ook bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, 
en vervangen door ja-knikkers. Bij 
de instituties draait het niet langer 
om professionaliteit, maar om 
loyaliteit aan Erdogan.’ •

Hoe gemeend is Erdogans nieuwe flirt met Israël?

‘Erdogan is een antisemiet,  
zoals veel Turken’

Tot de komst van Erdogan hadden Turkije en Israël goede 
relaties met elkaar. Terwijl de Arabische landen tevergeefs 
probeerden de Joodse staat van de kaart te vegen, erkende 
Turkije in 1949 als eerste islamitische natie de staat Israël. 

Volgens hoogleraar Cengiz Aktar zette Turkije deze stap, omdat de 
politieke elite pro-Westers was en daarom ook pro-Israël. 

‘In 1946 werd in Turkije het multipartijensysteem geïntroduceerd, 
zodat Turkije meer leek op de Westerse democratieën. Het Turkse 
establishment wilde graag dat Turkije lid zou worden van de in 1949 
opgerichte NAVO. Een stap om door het Westen meer geaccepteerd 
te worden was de erkenning van Israël. Het Turkse beleid wierp zijn 
vruchten af, want in 1952 werd Turkije lid van het Westerse militaire 
bondgenootschap.’ 

Sindsdien hebben Turkije en Israël hechte economische en mili-
taire banden – zo sterk, dat Erdogan er niet in is geslaagd om deze 
helemaal te breken. Zo groeide de handel en blijven de Israëlische 
toeristen naar Turkije komen. Aktar:‘Turkije en Israël hebben een hele 
schizofrene relatie, die veel complexer in elkaar zit dan je op het eerste 
gezicht denkt.’



BENJAMIN DUERR

Waarom steeds meer landen 
Assad weer in de armen sluiten
Na de uitbraak van 
de burgeroorlog, 
bijna tien jaar gele-
den, hebben veel 
landen de diploma-
tieke betrekkingen 
met Syrië verbroken. 
Inmiddels zoeken 
sommige landen 
weer toenadering 
tot het regime van 
president Assad. Het 
verschuiven van de 
machtsverhoudin-
gen, waaronder ook 
het optreden van 
Turkije in de regio, 
speelt een belangrij-
ke rol.

T
oen de regering van 
de Syrische president 
Bashar al-Assad in 
het voorjaar van 2011 
de opstanden tegen 
zijn bewind met 

geweld begon neer te slaan en een 
burgeroorlog uitbrak, sloten veel 
landen hun ambassades. Diploma-
ten werden teruggetrokken – niet 
alleen vanwege de veiligheidssitua-
tie, maar ook om tegen de onder-
drukking en het geweld te 
protesteren. Verschillende landen, 
waaronder ook Nederland, steun-
den in de oorlog de oppositie en 
eisten het vertrek van president 
Assad. De Arabische Liga heeft het 
lidmaatschap van Syrië opgeschort 
en sancties ingesteld.

Tien jaar later is Assad nog steeds 
aan de macht en heeft de regering 
de meeste gebieden weer heroverd 
op de oppositie. De oorlog lijkt 
daarmee – voor nu – gewonnen 
door het regime. In de afgelopen 
jaren heeft een kleine groep Arabi-
sche landen de diplomatieke 
betrekkingen met het regime weer 
hersteld. Ook sommige Europese 
landen lijken weer bereid te zijn het 
regime te accepteren, zelfs als 
Assad aan de macht blijft.

Na bijna tien jaar isolatie en 
sancties spreken experts van een 
trend tot normalisering van de ban-
den met de regering van president 
Assad. In 2018 hebben de Ver-
enigde Arabische Emiraten (VAE), 
die in het verleden de oppositie 
steunden, hun diplomatieke verte-
genwoordiging weer geopend. 
Oman heeft in oktober een ambas-
sadeur naar Damascus gestuurd.

Griekenland heeft in 2020 een 
speciaal gezant voor Syrië benoemd. 
Ook andere Europese landen, 
waaronder Hongarije en Oosten-
rijk, schijnen bereid te zijn tot een 
toenadering.

Naast de opening van ambassa-
des wordt door sommige landen 
ook gesproken om Syrië weer tot 
de Arabische Liga toe te laten. 
Egypte probeert volgens mediabe-
richten achter de schermen ver-
schillende landen ervan te 
overtuigen diplomatieke banden te 
herstellen en Syrië terug te laten 
keren naar de internationale 
gemeenschap.

Het verbreken van de banden 
met de Syrische regering was onder 
regeringen vooral in het Mid-
den-Oosten altijd al omstreden, en 
het Assad-regime was dan ook op 
geen moment volledig geïsoleerd. 
Irak en Oman bijvoorbeeld bleven 
neutraal. Tunesië, Algerije en 
Egypte staan positiever tegenover 
Assad en hebben zich al in 2019 
voor de terugkeer van Syrië in de 
Arabische Liga ingezet.

De Europese Unie en de VS zijn 
nog altijd tegen het regime en zien 

geen toekomst met Assad. Onder 
Europese landen groeit echter de 
verdeeldheid: terwijl Griekenland 
en Cyprus toenadering zoeken, 
blijven andere landen, met name 
Nederland, Frankrijk en Duitsland, 
volhouden dat er een transitie moet 
plaatsvinden naar een nieuwe 
regering zonder Assad.

Een belangrijke reden voor de 
toenemende normalisering van de 
relatie met de regering-Assad is het 
besef dat het regime de oorlog 
voorlopig gewonnen heeft en niet 
zal vertrekken. De toenadering is 
voor sommige landen daarom een 
pragmatische keuze. Na tien jaar 
oorlog en achteruitgang in Syrië en 
de nabije omgeving – het land is 
sinds 2011 meer dan 80 procent van 
de inkomsten kwijtgeraakt – is het 
belangrijk zich weer op de toe-
komst te richten. Assad wordt in 
deze afweging geaccepteerd, omdat 
een verdere neergang als een nog 
slechter alternatief wordt gezien.

Daarnaast bestaan er voor de 
verschillende landen uiteenlo-
pende individuele redenen om hun 
banden met de regering weer te 
versterken. Buurlanden Jordanië en 
Libanon worden door de gevolgen 
van de oorlog hard geraakt. Zij 
moesten veel vluchtelingen opne-
men en kampen met economische 
problemen. Een opening richting 
Syrië en een snelle wederopbouw 
van het land zouden tot economi-
sche groei leiden, waarvan zij eco-
nomisch zouden profiteren. 
Daarnaast zou een normalisering 
van de situatie in Syrië de terugkeer 
van vluchtelingen mogelijk maken.

Landen als Bahrein en de VAE 
willen volgens Midden-Oos-
ten-deskundige Giorgio Cafiero de 
invloed van Iran in de regio terug-
dringen, waarmee zij op gespannen 
voet staan. Iran steunt Assad onder 
meer door de opbouw van milities 
en het trainen van strijders. Deze 
landen hopen dat betere betrekkin-
gen met Assad diens relatie met 
Iran zal ondermijnen – zij beschik-
ken immers over de financiële mid-

delen die het regime nodig heeft, 
maar die Iran niet kan bieden.

Andere experts zien vooral eco-
nomische redenen voor de toena-
dering. Landen als de VAE zien 
kansen voor handel en voor inves-
teerders, schreef politicoloog 
Joseph Daher in een analyse voor 
het European University Institute. 
Maar omdat belangrijke delen van 
de Syrische economie in handen 
zijn van vertrouwelingen van Assad 
zijn banden met zijn regime nood-
zakelijk voor de toegang tot de eco-
nomie.

Welke rol speelt Turkije?
Turkije heeft haar macht in de regio 
in de afgelopen jaren steeds verder 
uitgebreid. Ankara heeft gebieden 
in het Noorden van Syrië bezet en 
onder Turkse controle gebracht. De 
regering van president Recep 
Tayyip Erdogan wil daarmee voor-
komen dat het gebied onder de 
Koerdische Syrian Democratic For-
ces (SDF) valt en er mogelijk een 
Koerdische staat ontstaat. Boven-
dien zou het gebied in de ogen van 
de regering als vestigingsplek voor 
Syrische vluchtelingen kunnen die-
nen die nu in Turkije leven.

Behalve in Syrië treedt Turkije 
ook in andere conflicten steeds 
assertiever op. In de oorlog in 
Nagorno-Karabach heeft het Azer-
beidzjan geholpen en in Libië heeft 
Ankara Turkse troepen en Syrische 
huurlingen ingezet om de door de 
VN erkende overgangsregering te 
steunen. In de Middellandse Zee 
hebben Turkse plannen om naar 
gas te boren in 2020 tot ernstige 
diplomatieke confrontaties met 
Griekenland geleid.

Vooral Athene is bezorgd over 
het optreden van Turkije en zoekt 
daarom partners om gezamenlijk 
tegenwicht te bieden. Sterkere ban-
den met Syrië, dat zich door de uit-
breiding van Turkije eveneens 
bedreigd voelt, hebben volgens 
analist Cafiero als geopolitiek doel 
de invloed van Turkije terug te 
dringen, onder het motto ‘de vijand 
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van mijn vijand is mijn vriend’.
Daarnaast versterkt Grieken-

land volgens Cafiero met een open 
houding richting Damascus ook de 
banden met landen als Egypte en 
de VAE. Zij onderhouden al langer 
contacten met de Syrische regering 
en delen de Griekse zorgen over 
het optreden van Turkije.

Het assertieve Turkse buiten-
landbeleid leidt zo tot het ontstaan 
van een groep landen die zich tegen 
Turkije opstellen en bereid zijn 
Assad te accepteren. Ankara draagt 
op die manier dus bij aan het smel-
ten van de isolatie van Assad – pre-
cies het tegenovergestelde van wat 
Turkije in Syrië wilde bereiken.

Welke gevolgen heeft deze 
toenadering?
Een direct gevolg van het herstel 
van diplomatieke betrekkingen is 
de terugkeer van het regime in de 
internationale gemeenschap. De 
status als internationale paria raakt 
Assad daarmee steeds meer kwijt.

Er wordt niet alleen een groei-
ende verdeeldheid binnen de EU 
zichtbaar, maar ook tussen de 
nabije regio van Syrië en de rest. 
Landen als Jordanië, Libanon, 
Griekenland en Cyprus – waar het 
noordelijke, door Turkije geclaimde 
deel van het eiland 2019 zelfs door 
een raket uit Syrië werd geraakt – 
ondervinden de gevolgen van de 

oorlog en zien zich tot pragmati-
sche keuzes genoodzaakt.

‘Het merendeel van de EU daar-
entegen, en in het bijzonder landen 
als Duitsland en Frankrijk die de 
richting bepalen, ondervindt op dit 
moment weinig directe negatieve 
gevolgen van het conflict’, zegt 
Erwin van Veen, onderzoeker bij 
Instituut Clingendael. De ‘Islamiti-
sche Staat’ is verslagen, foreign figh-
ters worden niet gerepatrieerd en de 
instroom van vluchtelingen is door 
de Turkije-deal gestopt. Een koers-
wijziging van de EU met als doel 
nauwere banden is daarom volgens 
hem daarom onwaarschijnlijk.

Landen die wel toenadering tot 
Assad zoeken dreigen bovendien 
zelf het sanctie-regime ingezogen 
te worden. Amerikaanse wetgeving 
– de zogenoemde ‘Caesar Act’, die 
in juni in werking is getreden – 
maakt een aanscherping van sanc-

ties mogelijk tegen iedereen die 
met de Syrische regering zaken 
doet. Daarmee worden dus ook 
ondernemers uit andere landen, bij-
voorbeeld de VAE, een potentieel 
doelwit. Tot nu toe heeft de Ameri-
kaanse regering geen sancties tegen 
burgers van bevriende landen inge-
steld, maar de Caesar Act stelt de 
verhoudingen tussen die landen, de 
VS en Syrië op scherp.
 
Hoe kijkt Nederland tegen 
de ontwikkelingen aan?
Nederland heeft in maart 2012 de 
diplomatieke banden met het 
Assad-regime verbroken. Sinds-
dien heerst er onder vrijwel alle 
betrokkenen in Den Haag consen-
sus over de isolatie van de huidige 
regering. Nederland volgt daarmee 
de gezamenlijke lijn van de EU, die 
naar een transitie zonder Assad 
streeft.

Eind 2019 probeerde het CDA de 
discussie te openen over de vraag of 
de betrekkingen met Syrië hersteld 
moeten worden. Kamerlid Martijn 
van Helvert stelde voor om de 
samenwerking op een laag niveau 
te herstellen, bijvoorbeeld voor 
consulaire zaken. Alleen door Syrië 
uit de internationale isolatie te 
halen, beargumenteerde hij, zou 
aan de wederopbouw begonnen en 
aan de terugkeer van vluchtelingen 
gewerkt kunnen worden. Andere 
partijen reageerden fel, en het plan 
verdween weer.

Nu het regime de strijd op het 
slagveld voorlopig gewonnen heeft, 
komen de EU en daarmee ook 
Nederland echter klem te zitten: er 
bestaat voor Assad geen reden meer 
om over de toekomst te onderhan-
delen, zoals de EU wil. Tegelijk is 
ook het accepteren van zijn regering 
geen serieuze optie: ‘Assad heeft 
zijn handen zo vuil gemaakt, dat het 
herstellen van de banden met hem 
eigenlijk onmogelijk is. Hiermee 
legitimeer je immers het bloedbad’, 
aldus onderzoeker Van Veen. 
Behalve gerichte sancties en vervol-
ging waar mogelijk rest er volgens 
hem alleen het consistent steunen 
van de oppositie, om daardoor 
enige druk in stand te houden op de 
regering-Assad.

Nederland heeft ondertussen 
nog een juridisch signaal afgegeven. 
In september heeft het kabinet aan-
gekondigd de Syrische staat aan-
sprakelijk te stellen voor foltering en 
andere mensenrechtenschendin-
gen. Den Haag heeft Damascus for-
meel op haar verplichtingen onder 
het VN-antifolterverdrag gewezen 
en een einde van het geweld geëist. 
Mocht de Syrische regering zich er 
niets van aantrekken, dan kan 
Nederland overgaan tot arbitrage, 
of zelfs naar het Internationaal 
Gerechtshof stappen. Het feit dat 
Nederland een juridische procedure 
tegen Syrië is begonnen, zal volgens 
Van Veen ook invloed op de diplo-
matieke betrekkingen in de toe-
komst kunnen hebben. •

ASSAD OMHELST DE IRAANSE GROOTAYATOLLAH KHAMENEI, 2019 (BEELD: WIKIMEDIA COMMONS / KHAMENEI.IR)
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‘Assad heeft zijn handen zo vuil gemaakt, 
dat het herstellen van de banden met  

hem eigenlijk onmogelijk is’
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EWOUT KLEI

1914: een Nederlander moet Armeens gebied leiden, 
maar zal er nooit komen

BEELD: WIKIMEDIA COMMONS

Begin 1914 vertrekt 
de Nederlandse  
diplomaat Louis 
Westenenk naar 
Istanbul voor een 
belangrijke missie. 
Hij moet als inspec-
teur-generaal in 
Oost-Anatolië een 
semionafhankelijk 
gebied leiden waar 
Armeniërs, onder-
drukt door het groei-
ende Turkse nationa-
lisme, hun toevlucht 
kunnen zoeken.

E
nkele maanden later 
breekt de Eerste 
Wereldoorlog uit, 
waar ook de Ottoma-
nen aan meedoen. 
Westenenk, die nog 

geen kans heeft gekregen om naar 
Oost-Anatolië te reizen, blijft in 
Istanbul.

Eind september besluit hij van-
wege de oorlog het land te verlaten, 
hopend dat hij na de oorlog zijn 
werk kan voortzetten. Dan vindt in 
1915 de Armeense Genocide plaats.
Nadette de Visser, journalist bij het 
Amerikaanse nieuwsmedium the 
Daily Beast, schreef een nieuw boek 
hierover: Missie Turkije. Louis Wes-
tenenk en de Armeense kwestie.

De missie van Westenenk naar 
Turkije is duidelijk mislukt, zo 
blijkt uit uw boek. Na zijn vertrek 
zijn zo’n anderhalf miljoen 
Armeniërs vermoord door het 
Ottomaanse Rijk. Heeft hij de 
moordpartijen zien aankomen?
‘Nee, dat heeft hij niet gezien, en hij 

droeg ook geen verantwoordelijk-
heid. Er waren in 1914 spanningen 
tussen Turken en Armeniërs en 
tussen Koerden en Circassiërs en 
Armeniërs, maar die waren er altijd 
al. En de incidenten die plaatsvon-
den toen Westenenk in Constanti-
nopel – nu Istanbul – was, waren 
niet noemenswaardig. Het was in 
het verleden veel erger geweest. 
Denk aan de Hamidische Bloedba-
den van 1894-1896 en de pogroms 
in en rond Adana in 1909. Louis 
Westenenk zag de Armeense Gen-
ocide niet aankomen. Pas nadat hij 
vertrok begonnen de spanningen 
snel op te lopen. Ook de Ameri-
kaanse ambassadeur had in de tijd 
dat Westenenk in Istanbul was nog 
niets in de gaten. Dat kreeg hij later 
pas.’

Wat was het doel van Westenenks 
missie?
‘Om de juridische en sociale positie 
van de Armeniërs te verbeteren in 
een semiautonoom gebied in 
Oost-Anatolië. Hiervoor werd het 

Armeense leefgebied opgedeeld in 
een noordelijk en zuidelijk deel. 
Westenenk werd inspecteur-gene-
raal van het noordelijke deel, een 
Noor van het zuidelijke deel.’

Waarom werd juist hij op pad 
gestuurd?
‘Rusland liet na de Turks-Russische 
oorlog van 1877-1878 een clausule 
opnemen in het vredesverdrag, 
waarin de Armeniërs extra bescher-
ming moesten krijgen. De Russen 
eisten sindsdien dat deze 
‘Armeense hervormingen’ uitge-
voerd zouden worden. Pas begin 
1914 besloten de grote mogendhe-
den dat het nu eindelijk maar eens 
moest gebeuren. Dat ging in over-
leg met het Ottomaanse Rijk. Maar: 
de Jong-Turken, die sinds 1908 in 
Turkije aan de macht waren, had-
den er helemaal geen zin in. De 
hervormingen waren nog een erfe-
nis van de sultan, waar zij niets voor 
voelden.

‘De inspecteurs moesten uit de 
kleine mogendheden komen, lan-
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den als Noorwegen, België of 
Nederland. Want de grote mogend-
heden gunden elkaar zo’n invloed-
rijke post niet. Het Ottomaanse 
Rijk, dat ook zijn zegje mocht doen, 
had een sterke voorkeur voor 
iemand met kennis over en feeling 
met de islam. Daarom viel de keuze 
op Westenenk, die in Neder-
lands-Indië een koloniale ambte-
naar was en in Delft Indologie had 
gestudeerd. Hij had ook kennis van 
islamitische wetgeving.’

Had Westenenk vanwege deze 
koloniale achtergrond vooroorde-
len over de volkeren in Turkije?
‘Die indruk krijg ik niet. Hij uit zich 
ook in zijn privé-correspondentie 
niet negatief over niet-westerse 
mensen. Bovendien is hij heel kri-
tisch op de Franse ambassadeur, 
die zich laatdunkend over Armeni-
ers had uitgelaten. Je kon volgens 
de ambassadeur nét met een Turk 
bevriend zijn, maar nooit met een 
Armeniër.’

Merkte u wel iets van die koloni-
ale mentaliteit?
‘Westenenk vond het vanzelfspre-
kend dat Nederland heerste over 
Nederlands-Indië. Daarin was hij 
een typische koloniaal van zijn tijd. 
Maar ik heb nergens kunnen lezen 
dat hij Indonesiërs minderwaardig 
vond, of Turken, Armeniërs of 
anderen. Daarnaast had hij een 
sterk gevoel voor rechtvaardigheid 
en recht. Hij wilde echt wat van 
deze missie in Turkije maken.’

Heeft Westenenk überhaupt nog 
dingen voor elkaar gekregen, in 

de maanden dat hij in Istanbul 
was?
‘De Turkse machthebbers wilden 
de Armeense hervormingen en 
daarmee de impact van Weste-
nenks missie zo klein mogelijk 
maken. Maar dat had Westenenk 
wel door. Hij deed er tijdens de 
onderhandelingen alles aan om de 
voorwaarden voor de hervormin-
gen zo gunstig mogelijk voor hem 
te laten uitvallen. Dat er uiteindelijk 
niks van zijn missie terecht is geko-
men, komt omdat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Er gebeur-
den allemaal dingen waar hij geen 
grip meer op had. Westenenk stond 
op 10 augustus op het punt om naar 
Oost-Anatolië te gaan, toen de 
autoriteiten hem meldden dat de 
missie tot nader order was opge-
schort. Eind september vertrok 
Westenenk naar Nederland, toen 
bleek dat hij eigenlijk niets meer in 
het Ottomaanse Rijk kon doen.’

Louis Westenenk was de grootva-
der van uw schoonmoeder, vertelt 
u in uw boek. Was uw schoonfa-
milie ook bekend met deze 
episode uit zijn leven?
‘Jawel, maar deze periode in Con-
stantinopel was relatief kort. Het 
gaat maar om vijf maanden uit het 
leven van Louis. Dus van zijn carri-
ère in Nederlands-Indië, waar hij 
tot zijn dood in 1930 vele jaren had 
doorgebracht, was bij hen veel 
meer bekend. Dat komt ook omdat 
hij na de missie in het Ottomaanse 
rijk hierover maar weinig sprak. 
Louis Westenenk was een hele 
goede verhalenverteller, weet ik 
van mijn schoonfamilie en uit bron-

nen geschreven door tijdgenoten. 
Dat hij niets losliet over zijn missie 
in Turkije is veelzeggend. Ik denk 
dat hij zich hierover zeer ongemak-
kelijk heeft gevoeld. Vanaf 1915 
schrijven de internationale media 
uitgebreid over de massamoorden 
op de Armeniërs. Hier moet Weste-
nenk ook zeker iets van hebben 
meegekregen. Maar hij zit dan 
alweer in Nederlands-Indië en 
houdt zich op dat vlak stil.

‘Interessant is trouwens dat 
Westenenk in 1914 een gedetail-
leerd dagboek heeft bijgehouden, 
dat in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw in een Armeens tijdschrift in 
de Verenigde Staten is verschenen. 
Het dagboek staat als bijlage ach-
terin in mijn boek.’ 

In uw boek wilt u ook lessen voor 
het heden trekken.
‘De belangrijkste les is dat landen 

het nog steeds heel moeilijk vinden 
om hun eigenbelang op te offeren 
en om naar het grote plaatje te kij-
ken. De grote mogendheden 
droomden ervan om hun invloed in 
het Ottomaanse Rijk uit te breiden 
en het zelfs op te delen. Denk aan 
de beruchte Sykes-Picot-overeen-
komst in 1916, waarbij Groot-Brit-
tannië en Frankrijk in het geheim 
het Midden-Oosten verdeelden. 
Daarbij hielden ze geen rekening 
met de plaatselijke bevolking. De 
grenzen die Groot-Brittannië en 
Frankrijk in 1916 in het geheim 
trokken bestaan nog steeds. De 
grens tussen Syrië en Irak is een 
lange rechte lijn, en dat is ook de 
grens tussen Jordanië en Irak. 
Stammen kwamen opeens aan 
twee kanten van de grens te wonen. 
Dat een ISIL-jihadist in 2014 zich 
liet filmen op de grens van Syrië en 
Irak, terwijl hij een Daesh-vlag in 
de grond prikte en het einde van 
Sykes-Picot uitriep, vond ik veel-
zeggend, zeker ook omdat hij dat 
deed op dezelfde dag dat ISIL de 
Islamitische Staat uitriep. Het laat 
zien dat er directe verbanden 
bestaan tussen het heden en het 
verleden en dat fouten uit het verle-
den nog heel lang kunnen door-
werken.’ 

En de Armeniërs waar Westenenk 
zich voor inzette, werden zij ook 
gebruikt?
‘Ja, ze waren voor Rusland in de eer-
ste plaats een breekijzer om het 
Ottomaanse Rijk open te breken. In 
maart 1915 sloten Rusland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië de zogenoemde 
Constantinopel-overeenkomst, 
waar de drie bondgenoten afspra-
ken dat Rusland na de oorlog Istan-
bul zou krijgen. Maar vanwege de 
Russische Revolutie is dat nooit 
gebeurd.’

Laten naties laten zich nog steeds 
te erg leiden door eigenbelang?
‘Ja. Denk aan de vluchtelingencri-
sis. Eigenlijk moet het heel makke-
lijk zijn, de vluchtelingen volgens 
een verdeelsleutel gelijkelijk over 
de verschillende Europese landen 
te verdelen. Maar het eigenbelang 
van de verschillende nationale sta-
ten heeft ervoor gezorgd dat dit niet 
is gebeurd en vluchtelingen in de 
kampen in Griekenland, Turkije en 
Libië moeten blijven zitten, waar ze 
leven onder erbarmelijke omstan-
digheden.’ •

1914: een Nederlander moet Armeens gebied leiden, 
maar zal er nooit komen

‘Dat Westenenk niets losliet over zijn 
missie in Turkije is veelzeggend. Ik denk 
dat hij zich hierover zeer ongemakkelijk 

heeft gevoeld’

NADETTE DE VISSER  (BEELD: SINGEL UITGEVERIJEN)

BEELD: SINGEL UITGEVERIJEN
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BENJAMIN DUERR

Kan genocide-erkenning de onderdrukking van Oeigoeren stoppen?

GELEKT MATERIAAL UIT ÉÉN VAN CHINA’S CONCENTRATIEKAMPEN, 2017 (BEELD: WIKIMEDIA COMMONS / XINJIANG JURIDICAL ADMINISTRATION)

Het bewijs voor zware misdrijven tegen de Oeigoerse minderheid in China 
groeit, maar actie bleef tot nu toe uit. De Verenigde Staten hebben de 
onderdrukking nu als genocide erkend en ook in andere landen wordt over 
maatregelen nagedacht. De internationale gemeenschap worstelt met het 
geweld door een grootmacht als China. ‘Humanitaire interventie zou een 
catastrofale oorlog uitlokken.’

S
lechts enkele uren 
voor het einde van zijn 
ambtstermijn als Ame-
rikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken 
kwam Mike Pompeo 

met een drastisch besluit: de onder-
drukking van de Oeigoerse min-
derheid in China noemt hij 
misdrijven tegen de menselijkheid 
en genocide. ‘Ik geloof dat er een 
genocide aan het plaatsvinden is, 
en we getuige zijn van een poging 
van de Chinese partijenstaat om de 
Oeigoeren systematisch te vernieti-
gen’, zei Pompeo. 

Sinds begin 2017 duiken er 
steeds meer en steeds duidelijkere 
berichten op dat de Chinese over-
heid gericht tegen minderheden in 
de Westelijke regio Xinjiang 
optreedt, met name tegen de isla-
mitische Oeigoeren. Volgens de 
Amerikaanse regering, maar ook 
volgens de Verenigde Naties en 
organisaties als Human Rights 
Watch, zitten meer dan één miljoen 
moslims zonder gerechtelijke pro-
cedure in gevangenenkampen, 
waar zij geïndoctrineerd en vaak tot 
arbeid gedwongen worden. Twaalf 
miljoen mensen worden door de 
staat zodanig in de gaten gehouden 
en gecontroleerd, dat volgens 
VN-rapporteurs onder meer hun 
vrijheid ingeperkt wordt.

Worsteling van Westerse 
landen
Tot nu bleef een daadkrachtige 
internationale reactie op de mis-
handelingen uit, op een paar 
pogingen na. Afgelopen jaar spra-

ken zich meer dan dertig landen 
ertegen uit, waaronder Nederland, 
onder meer in de VN-Mensenrech-
tenraad. In het Verenigd Koninkrijk 
dienden meerdere leden van het 
Lagerhuis een wetsvoorstel in dat 
ervoor moet zorgen dat een Britse 
rechtbank bij de erkenning van een 
genocide betrokken wordt. De 
regering moet deze rechterlijke 
bepaling bij het afsluiten van han-
delsverdragen meewegen. Het 
voorstel werd  echter weggestemd, 
en laat daarmee de worsteling van 
Westerse landen zien.

De Verenigde Staten zijn het 
eerste invloedrijke land dat de mis-
drijven in China als genocide kwa-
lificeerde. Het feit echter dat de 
regering van voormalig president 

Donald Trump tot de laatste dag 
heeft gewacht met de erkenning 
van de genocide duidt erop dat 
men iets wilde laten horen, maar 
geen actie wilde ondernemen, zegt 
universitair hoofddocent recht en 
politicologie Zachary D. Kaufman 
van het University of Houston Law 
Center. ‘Daarnaast bestaat er het 
vermoeden dat de erkenning enkel 
en alleen tegen de Chinese regering 
is gericht, omdat de misdrijven 
tegen de Rohingya in Myanmar niet 
als genocide werden bestempeld.’

Voormalig president Trump zag 
China als zijn grootste rivaal en 
heeft Beijing op verschillende 
gebieden – van handel tot de 
bestrijding van de coronapandemie 
– uitgedaagd. Kaufman meent dat 

de regering-Trump nog een keer 
China wilde provoceren.

Internationale verplich-
tingen en juridische 
gevolgen van genocide
Juridisch heeft de erkenning van een 
genocide tot gevolg dat er zou moe-
ten worden opgetreden. Het Geno-
cideverdrag, waar de VS bij zijn 
aangesloten, verplicht verdragspar-
tijen genocide te voorkomen en te 
bestraffen. De nieuwe regering van 
president Joe Biden heeft aangeduid 
de erkenning niet in te trekken. Vol-
gens het Genocideverdrag zou de 
nieuwe regering een voortzetting 
van het geweld tegen de Oeigoeren 
moeten tegenhouden en de daders 
moeten straffen.
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Daarnaast hebben de VS het prin-
cipe van de verantwoordelijkheid 
om te beschermen (‘Responsibility 
to Protect’, R2P) aanvaard: het in 
2005 door de leden van de Alge-
mene Vergadering van de Ver-
enigde Naties bevestigde concept 
dat de internationale gemeenschap 
ingrijpt wanneer landen zelf hun 
bevolking niet tegen genocide, mis-
drijven tegen de menselijkheid of 
oorlogsmisdaden kunnen of willen 
beschermen.

Op nationaal niveau verplicht 
de ‘Elie Wiesel Genocide and Atro-
cities Prevention Act’ de regering 
sinds 2018 onder meer Ameri-
kaanse diplomaten in de omgang 
met massageweld te trainen, en 
stelt dat genocide en andere wreed-
heden een bedreiging voor de 
Amerikaanse nationale veiligheid 
vormen. Een erkenning van het 
geweld tegen de Oeigoeren als 
genocide impliceert daarmee ook 
dat de situatie de internationale en 
nationale veiligheid bedreigt en het 
in het nationale belang is om meer 
geweld te voorkomen, legt Kauf-
man uit. Hij heeft uitgebreid over 
de juridische en politieke aspecten 
van genocide gepubliceerd. 

Politieke gevolgen en 
economische druk
De politieke gevolgen zijn minder 
duidelijk dan de juridische conse-
quenties. De maatregelen die de VS 
tegen een grootmacht als China 
kunnen nemen zijn beperkt. 
‘Humanitaire interventie zou een 
catastrofale oorlog uitlokken’, zegt 
Kaufman.

China kan door haar veto in de 
Veiligheidsraad elke maatregel in 
VN-verband blokkeren, zoals sanc-
ties of een doorverwijzing van de 
situatie aan het Internationaal 
Strafhof in Den Haag. De betrek-
kingen tussen Washington en 
Beijing zullen door de erkenning 
van de genocide verder onder druk 
komen, maar China’s status als 
grootmacht zal verhinderen dat er 
hard wordt ingegrepen.

Toch heeft de erkenning van de 
misdrijven als genocide een hoge 
symbolische waarde voor de Oei-
goeren in Xinjiang en voor de dia-

spora-gemeenschap, zegt Nadira 
Kourt. Zij is China-deskundige bij 
het Global Centre for the Responsi-
bility to Protect. Kourt gaat niet 
ervan uit dat het gedrag van de 
Chinese overheid door het besluit 
van de Amerikaanse regering van 
de ene op de andere dag zal veran-
deren. Wel denkt zij dat de kosten 
voor Beijing zullen groeien naar-
mate de internationale druk toe-
neemt. ‘Wanneer voldoende 
regeringen en bedrijven zich uit-
spreken tegen de wreedheden en 
maatregelen nemen, zou dit ertoe 
kunnen leiden dat de Chinese rege-

ring haar methodes moet herover-
wegen.’

Om de druk te verhogen, spe-
len bedrijven een belangrijke rol, 
legt Peter Irwin van het Uyghur 
Human Rights Project (UHRP) uit. 
Het geweld is in de afgelopen tijd 
namelijk veranderd. ‘Massadeten-
tie verandert steeds meer in een 
grootschalig systeem van dwangar-
beid.’ Daardoor komen bedrijven in 
beeld als Volkswagen. De Duitse 
autofabrikant, die van het inzetten 
van dwangarbeiders verdacht 
wordt, is onderdeel van het pro-
bleem – maar ook van de oplossing.

De internationale gemeenschap 
zou ervoor moeten zorgen dat 
bedrijven niet meer in de regio 
actief zijn of er producten kopen, 
zegt Irwin. ‘Dat zou een signifi-
cante economische impact hebben, 
en dat is de taal die de Chinese 
regering spreekt.’

Als concrete maatregel na de 
erkenning van de genocide zou de 
Amerikaanse regering daarom nu 
bijvoorbeeld de import van alle 
producten uit Xinjiang – op dit 
moment geldt in de VS alleen een 
invoerverbod voor tomaten en 
katoen – kunnen stopzetten. Kourt 

van het Global Centre for the Res-
ponsibility to Protect zegt dat 
buitenlandse bedrijven idealiter de 
regio helemaal zouden moeten ver-
laten, omdat het volgens haar 
onmogelijk is geworden vast te 
stellen dat producten niet onder 
dwangarbeid van minderheden 
geproduceerd worden.

Politieke opties tegen 
genocide in China
Naast economische maatregelen 
zijn ook een reeks politieke maatre-
gelen mogelijk. Kaufman denkt aan 
sancties tegen diegenen die bij de 
genocide betrokken zijn en het 
aanpakken van bedrijven die van 
de dwangarbeid profiteren. Ook 
zou de bescherming van vluchtelin-
gen uit Xinjiang kunnen worden 
uitgebreid en moeten landen zich 
inzetten voor een terugtrekking van 
China als gastland van de Olympi-
sche Winterspelen volgend jaar.

Bovendien zou de internatio-
nale gemeenschap via de Algemene 
Vergadering van de Verenigde 
Naties of de VN-Mensenrechten-
raad een onderzoekscommissie 

kunnen instellen, die bewijs zou 
moeten verzamelen en aanbevelin-
gen zou kunnen doen over verdere 
acties tegen China. Ook al zouden 
internationale onderzoekers waar-
schijnlijk geen toegang tot het land 
krijgen, interviews met Oeigoeren 
en andere moslims die China zijn 
ontvlucht leveren vermoedelijk 
belangrijk materiaal op over de 
situatie. 

De regering-Biden moet, aldus 
Kaufman, de erkenning van geno-
cides consequenter doorzetten. Hij 
denkt hierbij aan de genocide op de 
Rohingya en aan de genocide op de 
Armeniërs tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. ‘Omdat de Ver-
enigde Staten de term ‘genocide’ 
niet in alle situaties consequent 
hebben gebruikt, en omdat de riva-
liteit met China zo groot is, kan de 
Chinese regering de genocideaan-
tijgingen makkelijk als politiek 
gemotiveerd aan de kant schuiven 
en de mishandeling van de Oeigoe-
ren voortzetten.’

Toch kan de erkenning van de 
misdrijven als genocide gevolgen 
hebben: de stap die de VS hebben 
gezet kan andere landen motiveren 
hetzelfde te doen, zegt Kourt. In 
Canada bijvoorbeeld wordt nu over 
een mogelijke erkenning van de 
genocide op de Oeigoeren gespro-
ken.

Tevens kan de erkenning een 
verandering in de waarneming in 
het publieke debat en een groter 
bewustzijn bij consumenten teweeg 
brengen: Walt Disney kwam afge-
lopen jaar onder vuur te liggen 
omdat delen van de film Mulan in 
Xinjiang waren opgenomen, en 
omdat de regionale communisti-
sche autoriteiten in de aftiteling een 
bedankje van de filmstudio kregen. 
Ook groeit de druk op de mode-in-
dustrie. Een officiële genocide-er-
kenning zou de internationale 
boycot-bewegingen kunnen ver-
sterken.

‘Los van de vraag hoe China zal 
reageren is het belangrijk dat rege-
ringen en bedrijven niet zwijgen en 
inactief blijven bij een genocide’, 
zegt Kourt. Daarom is het besluit 
van de VS alleen al een belangrijk 
signaal. •

Kan genocide-erkenning de onderdrukking van Oeigoeren stoppen?

‘Economische druk is de taal die de 
Chinese regering verstaat’

HEROPVOEDINGSKAMP IN XINJIANG (BEELD: YOUTUBE)
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‘‘Kleurenblindheid’ in het 
onderwijs houdt etnische 
ongelijkheid in stand’

FITRIA JELYTA

Het discours in on-
derwijsland wordt 
nog steeds bepaald 
door ‘kleurenblind-
heid’. Leerlingen uit 
etnische minderhe-
den zijn daarvan de 
dupe, betoogt de 
Vlaamse pedagoog 
Orhan Agirdag.

BEELD: ORHAN AGIRDAGBEELD: UITGEVERIJ EPO

J
onge kinderen zouden 
niet discrimineren, 
omdat ze geen kleur zou-
den zien. Als leraar kun 
je daarom beter kleuren-
blind zijn en raciale ver-

schillen negeren. Pedagogisch 
wetenschapper Orhan Agirdag 
(Katholieke Universiteit Leuven, 
Universiteit van Amsterdam) keert 
zich tegen deze denkbeelden in zijn 
boek Onderwijs in een gekleurde 
samenleving.

In Nederland en in België geeft 
slechts 16 procent van de leraren 
aan goed te zijn voorbereid om les 
te geven op cultureel diverse en 
meertalige scholen, vertelt hij. 

Tegelijkertijd laten diezelfde leraren 
wel weten dat zij lesgeven in een 
multiculturele setting. Uit onder-
zoek blijkt dat leraren in Nederland 
en België niet voldoende zijn voor-
bereid om onderwijs te geven in 
een gekleurde samenleving.

‘We zien dat toekomstige lera-
ren tijdens hun opleiding te maken 
krijgen met achterhaalde informatie 
die niet wordt ondersteund vanuit 
internationale wetenschappelijke 
literatuur’, vertelt hij. ‘Daar breekt 
mijn hart van. Met mijn boek wil ik 
de toekomstige en huidige leraren 
bereiken. Ik schrijf over een groot 
bestand van wetenschappelijke 
literatuur dat ze zouden moeten 

kennen.’
Hoe komt het dan dat de 

wetenschappelijke onderzoeken 
waar Agirdag het over heeft de 
leraren niet bereiken? Volgens hem 
ligt het aan een combinatie van fac-
toren. Een witte meerderheid in het 
personeel en bestuur van hoge-
scholen en universiteiten, met nau-
welijks affiniteit met etnische 
minderheden, maakt volgens hem 
geen prioriteit van culturele diversi-
teit in het onderwijs.

Zelf werkt de pedagogische 
wetenschapper aan een aantal pro-
jecten, waaronder een groot onder-
zoek naar de lerarenopleiding in 
Nederland en België. Daarin richt 

hij zich op hoe toekomstige leraren 
worden opgeleid in culturele diver-
siteit, en wat de implicaties daarvan 
zijn op hun werk. ‘Het onderzoek 
naar de lerarenopleiding is nog 
gaande, maar ik vermoed dat de 
problematiek van etnische onge-
lijkheid in het onderwijs nog niet 
wordt erkend.’

Het ‘Rad van Ongelijkheid’
In zijn boek beschrijft Agirdag etni-
sche ongelijkheid in het onderwijs 
aan de hand van een metafoor die 
hij ‘het Rad van Ongelijkheid’ 
noemt. Aan de buitenkant van dat 
rad staan ongelijke schoolpresta-
ties. Uit meerdere onderzoeken 
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blijkt dat er wel degelijk een kloof 
bestaat tussen de schoolprestaties 
van witte leerlingen en gekleurde 
leerlingen. De overwegend witte 
meerderheid presteert beter op 
school, onder meer omdat zij de 
Nederlandse taal beter beheersen.

Taalachterstand als oorzaak 
voor de kloof in leerprestaties tus-
sen witte en gekleurde leerlingen 
ligt echter genuanceerd, zo stelt de 
pedagogische wetenschapper. 
Onderzoek wijst namelijk uit dat 
niet alleen etnische achtergrond ten 
grondslag ligt aan taalachterstand, 
maar ook de sociaaleconomische 
status en het opleidingsniveau van 
de ouders. Zo zouden witte kinde-
ren met ouders in een lagere soci-
aaleconomische status net zoveel 
kans hebben om taalachterstand op 
te lopen als kinderen die tot een 
etnische minderheid behoren. 
‘Maar kinderen uit een etnische 
minderheid komen vaker dan witte 
kinderen uit gezinnen die zich in 
een lagere sociaaleconomische 
klasse bevinden. Mede hierdoor is 
de taalachterstand groter bij etni-
sche minderheden dan bij witte 
kinderen.’

Het Rad van Ongelijkheid 
bestaat verder uit verschillende 
tandwielen: discriminatie, segrega-
tie, stereotypen, vooroordelen, en 
verwachtingen. Centraal in het rad 
staat racisme, dat je volgens hem 
niet moet verwarren met discrimi-
natie. ‘Want racisme is geen hande-
ling noch een gedachte. Racisme is 
een ‘isme’ vergelijkbaar met andere 
‘ismen’ (denk aan kapitalisme, com-
munisme of liberalisme), het is een 
politiek-ideologisch systeem. Deze 
systemen bepalen hoe macht ver-
deeld wordt onder de mensen in een 
samenleving. Ze overstijgen indivi-
duele gedachten of handelingen’, 
schrijft hij.

Volgens Agirdag kan discrimi-
natie wel een onderdeel zijn van 
etnische ongelijkheid. ‘We zien dat 
een meerderheid van personen uit 
etnische minderheden in hun 
schoolcarrière een keer of meerdere 
keren is gediscrimineerd.’ Als 
Turkse Belg heeft hij, zo vertelt hij, 
ook discriminatie meegemaakt op 
school. ‘Maar daar gaat het niet om. 
Wat ik in het boek voornamelijk wil 
benadrukken zijn de wetenschap-
pelijke bevindingen.’

Agirdag benadrukt dat zijn 
boek over systemen en structuren 
gaat. Kinderen die behoren tot een 

etnische minderheidsgroep krijgen 
structureel een lager schooladvies.

‘Je kunt persoonlijke verhalen 
aanhoren en daar een podium voor 
bieden. Er zijn genoeg studenten 
die een lager schooladvies hebben 
gekregen vanwege hun afkomst. 
Door enkel de persoonlijke verha-
len uit te lichten vergeten we het 
structurele verhaal.’

Kleurenblind
De onderwijssystemen die Agirdag 
in zijn boek onder de loep neemt 
stellen een aanpak van kleuren-
blindheid centraal. Dit zogeheten 
‘assimilatiebeleid’ wordt uitgevoerd 
omwille van de kwaliteit van het 
onderwijs. Zo wordt volgens Agir-
dag de taalvaardigheid van meerta-

lige kinderen niet erkend en ook 
niet gewaardeerd, omdat dat hun 
schoolprestaties zou belemmeren.

‘Het discours in onderwijsland 
wordt nog steeds bepaald door 
kleurenblindheid. Maar kinderen 
zijn niet kleurenblind’, zegt hij. ‘Ze 
zien elkaars etnische achtergrond 
en handelen ernaar. Kinderen die 
gediscrimineerd worden, terwijl er 
officieel een beleid van assimilatie 
en kleurenblindheid heerst, zoeken 
ten onrechte de schuld bij zichzelf.’

Het niet erkennen van culturele 
diversiteit en de implicaties daar-
van heeft negatieve gevolgen op de 
leerprestaties. ‘Wanneer een school 
culturele diversiteit positief waar-
deert, wordt de etnische ongelijk-
heid tussen leerlingen juist 
verkleind.’ Dat blijkt volgens Agir-
dag uit onderzoek. ‘Scholen kun-
nen leerlingen uit een etnische 
minderheid bijvoorbeeld vragen 
om ook boeken te lezen in hun 
moedertaal, of ze kunnen religiosi-
teit faciliteren in de vorm van het 
bieden van halal of koosjer eten. 
Wat dat betreft is er veel mogelijk 

om culturele en religieuze diversi-
teit positief te waarderen.’

Dat het positief waarderen van 
culturele diversiteit een positief 
effect heeft op de onderwijspresta-
ties, wordt ook bevestigd door 
wetenschappelijk onderzoek. Mos-
limleerlingen op islamitische scho-
len scoren hoger dan op andere 
scholen in Nederland.

Agirdag: ‘Het is een goede ont-
wikkeling wanneer culturele en 
religieuze minderheden hun eigen 
scholen oprichten. Niet om hun 
leerlingen een politieke ideologie 
mee te geven, maar omdat de 
oprichters zich geroepen voelen om 
te investeren in het onderwijs, en 
culturele diversiteit daarin als toe-
gevoegde waarde zien.’

Dat betekent niet dat iedere school 
zijn ‘eigen volk’ of religie zou moe-
ten dienen. ‘Daar ben ik absoluut 
tegen.’ Zo zijn katholieke scholen 
ook niet opgericht voor enkel 
katholieke leerlingen, aldus Agir-
dag, die zelf op christelijke scholen 
en universiteiten heeft gezeten en 
daar de waarde van inziet. ‘Islamiti-
sche scholen moeten even goede 
prestaties leveren bij niet-islamiti-
sche leerlingen als bij hun moslim-
leerlingen.’ 

Nederland versus België 
Hoewel Agirdag in zijn boek 

zich voornamelijk richt op etnische 
ongelijkheid in het Vlaamse onder-
wijs, gelden zijn onderzoeksresul-
taten ook voor Nederlandse 
scholen. Wel constateert hij dat de 
etnische ongelijkheid in Nederland 
kleiner is dan in België. Dat is onder 
meer te verklaren door het onder-
wijssysteem in Nederland, waar 
middelbare scholieren worden 
gefaciliteerd om op een hoger 
onderwijsniveau te presteren.

‘In België is er sprake van een 

‘watervalsysteem’, waar scholieren 
op hoog niveau beginnen en naar 
beneden zakken wanneer zij het 
niveau niet kunnen bijbenen’, legt 
Agirdag uit. ‘Leerlingen die naar 
een lager onderwijsniveau zakken 
kunnen vervolgens niet meer 
omhoog klimmen. Nederlandse 
leerlingen kunnen dat wel, vandaar 
dat in Nederland de kloof tussen 
witte en gekleurde leerlingen klei-
ner is.’ Daarnaast kunnen religi-
euze minderheden in Nederland 
hun eigen scholen oprichten, ter-
wijl dat in België niet mogelijk is.

De som van dit alles maakt dat 
etnische ongelijkheid een meer uit-
gesproken probleem is in België 
dan in Nederland. Dat betekent 
echter niet dat het in Nederland 
goed gaat, aldus Agirdag. De 
opkomst van rechtspopulisme 
heeft eraan bijgedragen dat het 
assimilatiebeleid in Nederland is 
versterkt. ‘Het assimilatiegedachte-
goed is dieper geworteld in de Bel-
gische samenleving, terwijl dat in 
Nederland iets van de laatste jaren 
is.’ 

Meer kleur in 
schoolbesturen
Hebben scholen dan baat bij meer 
kleur in de klas om etnische onge-
lijkheid aan te pakken? Daar hecht 
Agirdag weinig belang aan. 
‘Belangrijker is de kleur van het 
onderwijspersoneel, het bestuur en 
het onderwijscurriculum.’ Een 
school kan wel streven naar een 
goede afspiegeling van de samenle-
ving, maar het is volgens de peda-
gogische wetenschapper 
belangrijker als de school leert hoe 
men goed moet omgaan met ver-
schillen.

Agirdag raadt toekomstige en 
huidige leraren daarom aan ver-
schillen in de identiteiten van leer-
lingen waar mogelijk positief te 
benadrukken en te verwerken in 
het onderwijs. ‘Waar dat niet 
mogelijk is moet je dat vooral niet 
doen, want het is niet altijd zo dat 
culturele elementen waardevol zijn. 
Zwarte Piet bijvoorbeeld, is ook 
cultuur. Daar hoef je geen nadruk 
op te leggen’, zegt hij. ‘Maar wan-
neer het gaat over meertaligheid, 
religiositeit en politieke verschillen, 
dan kan daar wel meer ruimte voor 
worden gemaakt. Dat kunnen hele 
handige tools zijn voor leraren om 
hun leerlingen te motiveren voor 
de extra mile te gaan.’ •

‘Door enkel de persoonlijke verhalen 
uit te lichten vergeten we het 

structurele verhaal’
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NADIA MURADY

Leven met Down: ‘Ik ben een 
van de weinige moslima’s die 
hier open over is’

Sinds haar tweede kind Nouri vorig jaar werd geboren met het Downsyndroom, 
maakt Instagram-influencer Senna Chakrouni (35) zich hard voor de 
bewustwording over en normalisatie van deze geestelijke aandoening.

O
p haar profiel 
Fashion_By_Sen 
(43.000 volgers) 
deelt Senna haar 
verhaal, onder 
meer met foto’s 

van haar kinderen en inspirerende 
captions. Zo deelt zij de mijlpalen 
van haar kinderen en probeert ze 
positief over het Downsyndroom te 
vertellen. ‘Alles is precies hetzelfde 
als bij een ‘normaal’ kind’, zegt zij. 
‘Ik laat hem zien terwijl hij speelt 
en eet. Zo zien mensen dat hij een 
kind is als alle andere.’ 

De reacties die ze krijgt vanuit 
medemoslims zijn heel positief, 
vertelt ze. Mensen zijn blij over 
haar openheid, hoewel ze ook 
begrijpt dat niet iedereen foto’s van 
zijn kind wil delen op social media. 
Daar heeft Senna bewust wel voor 
gekozen: ‘Ik ben een van de wei-
nige moslima’s die hier open over 
is. Als ik de enige ben, kan ik daar-
mee een bepaalde doelgroep berei-
ken en laten zien dat het allemaal 
wel kan. Dat hoeft ook niet alleen 
op social media te zijn.’

Via haar Instagram-account 
heeft ze ook andere ouders van 
kinderen met het Downsyndroom 
leren kennen, vertelt ze verder. 

‘Door social media heb je nu veel 
meer bereik. Ik heb wereldwijd 
zoveel geleerd van andere influen-
cers, van andere mammies met kin-
deren met downsyndroom. Dat je 
ze meer ziet komt ook grotendeels 
door social media.’ 

Zo ontvangt Senna regelmatig 
persoonlijke berichten van andere 
moeders die zwanger zijn en haar 
om advies vragen. Het belangrijk-
ste wat zij deze moeders wil mee-
geven is een reëel beeld. Ook 
vertelt ze over haar eigen ervaring. 

Hoe ouder je bent als vrouw, hoe 
groter het risico op een kind met 
het Downsyndroom. Maar moe-
ders moeten zich niet blindstaren 
hierop, zegt Senna. ‘Je kan ook een 
kindje krijgen op je twintigste met 
een beperking, of op je dertigste. 
Dat heb je zelf niet in de hand. Dat 
moet je niet zozeer koppelen aan 
leeftijd.’ 

Kinderen met Down zijn net als 
elk ander kind een zegening, vindt 
ze. ‘Als je misschien even in het 
begin moeite hebt met acceptatie, 

dan is dat ook oké. Het is niet erg, 
en het is normaal om zoiets te voe-
len en te denken. Je krijgt net zoveel 
liefde, - misschien wel iets meer 
liefde - terug dan bij, om het zo 
maar even te zeggen, een normaal 
kind.’

Senna wil meer awareness creë-
ren, met als doel ook het aantal 
abortussen op kinderen met het 
Downsyndroon te verminderen. 
‘Toen ik erachter kwam dat maar 
liefst 90 procent  van de zwanger-
schappen wordt afgebroken als het 
embryo het Downsyndroom heeft 
(aldus Stichting de Upside van 
Down, red.), vond ik dat echt hef-
tig. Toen pas besefte ik dat ik hen 
heel weinig zag, dat ik niemand in 
mijn omgeving kende met een kind 
met het Downsyndroom.’ 

Volgens Senna hebben deze 
kinderen het recht om te leven, ook 
omdat het nog niet duidelijk is in 
hoeverre ze zich zullen ontwikke-
len. ‘Dit kind met het Downsyn-
droom kan heel ver komen. Het 
kan gewoon gezond zijn, en geeft 
net zoveel liefde.’

Het begint al bij de echo’s, ver-
telt Senna. Daarin komt over het 
algemeen al veel naar voren. ‘Zodra 
ze daar kunnen zien dat het kind 

‘Dit kind met het Downsyndroom 
kan heel ver komen. Het kan 

gewoon gezond zijn, en geeft net 
zoveel liefde’
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waarschijnlijk met een afwijking 
wordt geboren, geeft de arts of ver-
pleegkundige dit aan, zodat de 
ouders erop voorbereid zijn en de 
optie hebben om abortus te ple-
gen.’ Deze mogelijkheid wordt veel 
te snel gepresenteerd aan ouders, 
stelt Senna, en dat is volgens haar 
een ernstige zaak. 

‘Ik vind dat je best het protocol 
mag uitleggen, in de zin van: ‘Je 
kind heeft waarschijnlijk Downsyn-
droom’, maar je weet nooit in welke 
vorm. Want het is iets mentaals, 
niet iets lichamelijks. Het verschilt 
zo erg bij de kinderen. De een ont-
wikkelt zich sneller dan de ander.’ 
Senna hoopt dat artsen anders 
gaan denken over kinderen met het 
Downsyndroom, zodat ze niet 
meteen over de mogelijkheid van 
abortus beginnen. 

De Gezondheidsraad heeft 
onlangs voorgesteld om met ingang 
van 2023 de Niet Invasieve Prena-
tale Test (NIPT) op te nemen in het 
landelijke programma. NIPT is een 
bloedonderzoek dat rond de 
twaalde week van de zwangerschap 
kan worden afgenomen, om aan-
wijzingen voor het Downsyndroom 
en andere aandoeningen op te spo-
ren. De Gezondheidsraad heeft ook 
het ministerie van Volksgezondheid 
aangeraden om de eigen bijdrage 
van 175 euro te laten vallen, om de 
test nog toegankelijker te maken. 

Tegenstanders van de test, 
waaronder ChristenUnie en SGP, 
vrezen dat embryo’s met het 
Downsyndroom hierdoor nog meer 
als ‘ongewenst’ zullen worden 
beschouwd, en dat vrouwen eerder 
voor een abortus zullen kiezen na 
een diagnose. Voor Senna was de 
test niet nodig. Het zou ook niets 
veranderen aan haar beslissing. 
Maar, zegt ze, er zijn ook ouders die 
de test alleen nemen om zichzelf 
mentaal voor te bereiden en niet 
om de zwangerschap af te breken. 
Dat is voor haar reden genoeg om 
niet tegen de NIPT-test zelf te zijn, 
juist vanwege de verschillende 
wensen van de ouders.

Daarnaast speelt het geloof 
voor Senna een grote rol. ‘Ik denk 
vanuit twee kanten. Vanuit mijn 
geloof is abortus plegen not done. 

Maar ik vind dat het echt ligt aan de 
situatie.’ Bijvoorbeeld in het geval 
van een jonge, ongewenste zwan-
gerschap, waarin de moeder niet in 
staat is om te zorgen voor het kind, 
vindt ze het besluit om toch tot 
afbreking van de zwangerschap 
over te gaan begrijpelijk. ‘Maar als 
jij een bepaalde leeftijd hebt en 

geen zin hebt om voor het kind te 
zorgen, dan vind ik dat echt egoïs-
tisch.’ Ook maakt ze een onder-
scheid tussen verschillende 
beperkingen. ‘Als er iemand wordt 
geboren zonder hersenen, dan is er 
een groot verschil met iemand die 
het Downsyndroom heeft.’

Om haar standpunt over abor-

tus verder toe te lichten, neemt 
Senna een psychische stoornis en 
autisme als voorbeelden. Deze aan-
doeningen zijn niet zichtbaar tij-
dens een echo, of net na een 
bevalling. Dat zie je pas na een aan-
tal jaar, omdat het zich later ont-
wikkelt, legt ze uit. ‘Dan ga je het 
kind ook niet opgeven aan een 
adoptiekliniek.’ 

Ze benadrukt het moederin-
stinct en de wilskracht om voor je 
kinderen te vechten als belangrijke 
beweegreden om de zwangerschap 
niet af te breken. ‘Het is je kind en 
dan maak je je er sterk voor. 
Waarom zou dat niet kunnen tij-
dens de zwangerschap?’ Toch 
hangt de beslissing ook af van hoe 
sterk je in je schoenen staat, en of 
het om je eerste kind gaat, of om 
een tweede of derde kind. ‘Het eer-
ste kind is anders, omdat je het 
moedergevoel nog niet kent: de 
onvoorwaardelijke liefde. Ik denk 
dat het bij het eerste kind wel har-
der aankomt, als je hoort dat je kind 
een beperking heeft. Terwijl ik er bij 
mijn tweede kind totaal geen 
moeite mee had.’

Senna merkt op dat haar gene-
ratie een heel andere kijk heeft op 
mentale aandoeningen dan eerdere 
generaties. Vroeger werden kinde-
ren met mentale beperkingen vaak 
thuisgehouden, omdat de ouders 
niet beter wisten, vertelt ze. ‘Ik 
denk dat er een heel groot verschil 
is tussen mijn generatie en eerdere 
generaties. We zijn nu een stuk ver-
der. En ik kan wel vechten voor 
mijzelf.’ 

Tegenwoordig zijn de voorzie-
ningen ook veel beter. ‘Ik en vrou-
wen van mijn generatie denken 
hier heel anders over dan de gene-
ratie van mijn ouders. Dat hoor je 
ook als je praat met vrouwen die 
twintig of dertig jaar geleden moe-
der werden: het was toen heel 
anders. Ze hadden geen hulp, er 
waren geen voorzieningen, ze 
moesten alles alleen doen. Terwijl 
ik nu fysiotherapie krijg aangebo-
den, ik word ondersteund door 
begeleiding en er veel voorzienin-
gen zijn. Ook de kinderarts helpt 
veel. Er is genoeg hulp. Maar je 
moet er wel achteraan gaan.’ •

‘Toen ik erachter kwam dat 
maar liefst 90 procent van de 

zwangerschappen wordt afgebroken 
als het embryo het Downsyndroom 

heeft, vond ik dat echt heftig’

SENNA MET HAAR ZOONTJE NOURI (BEELD: MARLEEN SAHETAPY)



www.ergosana.nl - i.sevinc@ergosana.nl - 0624706882

Vaccinatiezorg 
particulier / 
Bedrijven

Verzuim & 
Re-integratie

Medische Keuring 
Levensverzekering

Rijbewijskeuring 
B,C,D, (E) groot 

rijbewijs

RIJBEWIJSKEURING OOK OP ZATERDAG



Opinie.
42  |  FEBRUARI 2021  |  de Kanttekening MAGAZINE

TAYFUN BALCIK

Programmacoördinator 
bij The Hague Peace 

Projects voor de Armeens-
Koerdische-Turkse 

werkgroep. Lid van de 
Nieuw Amsterdam Raad 

(Pakhuis de Zwijger).

Onze scholieren moeten naast Martin 
Luther King ook Hrant Dink kennen

V
eertien jaar geleden 
werd de Armeense 
journalist Hrant 
Dink vermoord. 
Voor zijn eigen 
kantoor bij de krant 

Agos in Istanbul. Vorig jaar schreef 
ik een stuk over het boek Hrant van 
Tuba Candar. En nu ik dat teruglees, 
raak ik weer bedroefd.

De leegte die hij heeft achterge-
laten is immens. Een leegte die nog 
steeds wordt gevuld met diep ver-
ankerde gevoelens van angst, wan-
trouwen, haat en minachting naar 
‘de andere kant’.

En hoewel het relatief makkelijk 
is om vanuit het veilige en rijke 
Westen hierover te schrijven, is 
haat een investering in geweld, in 
de mentale moord op die ‘ver-
domde andere kant’, een houding 
die bij genoeg herhaling altijd ook 
fysiek een uitweg zal vinden.

‘We’ hebben in Nagorno-Kara-
bach, of Artsach, gezien wat die 
jarenlange en structurele investe-
ring in haat heeft opgeleverd. Hui-
lende moeders, genocidaal geweld 
en vluchtelingenstromen.

Ik herhaal nogmaals wat ik 
vorig jaar al stelde: een Neder-
landse of een Engelse vertaling van 
het boek Hrant moet verplichte kost 
zijn in alle scholen waar mensen 
met een Armeense en Turkse ach-
tergrond onderwijs genieten.

Waar heb ik het over? De wijs-

heid die Hrant aan de man bracht is 
van universele waarde. Zijn liefde 
voor de mensheid moet wereldwijd 
gaan. Structureel en collectief, 
omdat de handelaars in giftig natio-
nalisme en de dood ook georgani-
seerd te werk gaan.

Inmiddels leren we op school 
wie Rosa Parks, Martin Luther King 
en Malcolm X zijn. Voorvechters 
van de strijd tegen racisme en witte 
superioriteit in de VS. Waarom 
worden Hrant Dink of de Koerdi-
sche advocaat Tahir Elci niet aan 
het curriculum toegevoegd?

De geschiedenis van de strijd 
tegen racisme is ook een geschiede-
nis van de vreedzame strijd tegen 
Turks racisme en Turks-islamiti-
sche superioriteit. Voor een bredere 
antiracismebeweging is deze ken-
nis noodzakelijk.

Hrant was in die zin ook een 
verbinder. Hij streed bijvoorbeeld 
ook tegen islamofobie door het 
vroegere, seculiere bewind in Tur-

kije. Zo vertelt hij over een moeder 
die werd geweigerd bij de afstu-
deerceremonie van haar dochter: 
‘Ik wilde de hoofddoek van die 
vrouw bij mijn christelijke vrouw 
omdoen, naar binnen stormen en 
het volgende schreeuwen: ‘Kom 
dan, gooi ons ook maar naar bui-
ten.’’ Een aanklacht tegen de secu-
liere diehards van Turkije, die 
voortdurend zeggen dat religieuze 
onverdraagzaamheid wordt opge-
drongen door islamitische politici.

Door zelfs zulke praktijken te 
verdedigen, zijn het seculiere Tur-
ken die de religie politiek instru-
mentaliseren en daarmee een 
moderne variant van onverdraag-
zaamheid aanstoken. Seculieren 
moeten die onverdraagzaamheid 
neutraliseren, anders zal het zich 
tegen henzelf keren, zei Hrant al 
twintig jaar geleden. De seculiere 
intolerantie van toen is nu vervan-
gen door de religieuze intolerantie 
van Erdoganisten, maar deze woor-

den gelden ook voor islamofoob 
Nederland.

Ook legde Hrant de vinger op de 
zere plek wat betreft de nostalgische 
herinneringen binnen meerder-
heidsculturen aan leden van een 
minderheid. ‘Dagelijkse vertellingen 
die besprenkeld zijn met zinnen als 
‘Mijn vaders leermeester was een 
Armeniër’, ‘Yaya Mari uit onze buurt 
maakte zulke pilaki-gerechten, dat 
we onze vingers erbij aflikten..’, ‘We 
waren als bloedbroeders met Kevork 
in het leger’, het kan niet op. In die 
mate zelfs, dat wij gewend zijn 
geraakt aan het feit dat jullie niet 
eens door hebben dat jullie voor 
jezelf aan het applaudisseren zijn 
met dat nostalgisch geaai, hoe 
oprecht bedoeld ook. Het feit dat we 
onszelf als jullie antieke spullen 
zien, of als jullie hobby. Maar deze 
oppervlakkige nieuwsgierigheid, 
zonder verdieping, is een vorm van 
egoïsme. De echte vraag is: waarom 
zijn ze verdwenen?’

De herdenking dit jaar, sorry 
broeder Hrant, bezorgde mij vooral 
dit gevoel van falen en schuld. 
Want deze column is een afgestofte 
herinnering aan een vermoorde 
Armeniër van een Turk, van ik die 
de volgende dag weer keert tot de 
gesegregeerde orde van de dag, en 
op 24 april daar weer mee wordt 
geconfronteerd. Segregatie is ken-
nelijk fijn, maar o-zo-dodelijk op de 
langere termijn. •

De wijsheid die Hrant aan de man bracht 
is van universele waarde. Zijn liefde voor 

de mensheid moet wereldwijd gaan
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THOMAS  
VON DER DUNK

Publicist. 
Cultuurhistoricus.

L
enin had het professi-
oneler aangepakt. De 
Trump-putsch ein-
digde, hoe bedreigend 
zij ook even was, uit-
eindelijk in een farce. 

Hij toonde daarbij niet alleen de 
ontsporing van de Amerikaanse 
democratie, maar ook de absurdi-
teiten van de Amerikaanse samen-
leving: op CNN werd de revolutie 
onderbroken voor reclame – de 
commercie gaat altijd voor.

En dan de ongedisciplineerde 
revolutionaire meute zelf: gezien 
hun merkwaardige uitdossing was 
het voor sommigen vooral een 
soort van historische re-enactment, 
alsof ze 1776 over gingen doen. 
Verbaal kwam men daarbij niet 
verder dan het brullen van ‘USA, 
USA’. Dan hadden de Founding 
Fathers indertijd toch meer tekst 
achter de hand.

Voor anderen had het meer iets 
van een toeristisch uitje: selfies 
schietend in het bolwerk van de 
macht – niet de verovering van die 
macht leek centraal te staan, maar 
de eigen aanwezigheid. Waarmee 
zij, in hun vergaande domheid, 
meteen zelf al aan de rechter het 
materiaal voor hun veroordeling 
hebben geleverd.

Het is tekenend voor een 
typisch Amerikaanse vorm van naï-
viteit. In een land waar men zich – 
ondanks alle retoriek over 
‘bevrijding van Washington’ door 
al die tot de tanden bewapende 

halvegaren die in de Mid-West 
militietje spelen – nooit echt door 
de overheid bedreigd hoeft te voe-
len. Syriërs zouden het uit hun 
hoofd laten, zich zo letterlijk op de 
sociale media te kijk te zetten.

De intellectuele equivalent van 
deze wereldvreemdheid – en een 
gebrek aan ervaring met daadwer-
kelijke tirannie – vormde ooit het 
boek van de Amerikaanse historicus 
Daniel Goldhagen over de Holo-
caust. Waarom waren de Duitsers 
niet massaal de straat opgegaan, om 
zich tegen de Jodenvervolging te 
verzetten? Wel, omdat Hitler geen 
Trump was, tegen wie je nog zonder 
gevaar voor eigen leven demonstre-
ren kan.

Dat de Omwenteling in 
Oost-Europa in 1989 slaagde, 
kwam ook omdat Gorbatsjov niet 
naar de wapens greep. Stalin had 
meteen laten schieten, en Hitler 
ook – precies zoals Saddam Hoes-
sein en Assad in recenter dagen 
demonstreerden, en ook Xi uitein-
delijk niet zal schromen te doen als 

zijn macht echt in gevaar komt.
Hier wreekte zich de typisch 

Amerikaanse can do-mentaliteit, 
waarin dit land zo sterk van Europa 
verschilt. Wat de Amerikanen ont-
beren is het Europese gevoel voor 
tragiek: dat er dingen zijn die je 
overkomen en waaraan je als 
gewone burger niets kunt doen, 
omdat bepaalde ontwikkelingen 
eenvoudig over je heen walsen – en 
dat je dan soms elke poging tot ver-
zet daartegen automatisch met de 
dood bekoopt. De Amerikaanse 
levensleugen ‘van krantenjongen 
tot miljonair’ vloeit ook uit dat 
extreme individuele maakbaar-
heidsidee voort.

Wat Trump ook van Hitler 
onderscheidt: het gebrek aan enig 
plan, gevolg van zijn chaotische en 
impulsieve natuur. Net als Reagan 
leeft hij in een droomwereld, in zijn 
geval die van de realityshow als 
opvolger van Hollywood: de macht 
spelen is de macht hebben. De lei-
der van een opstand die, nadat hij 
tot bestorming van het Capitool 

heeft aangemoedigd, naar zijn 
witte huis gaat om er op tv naar te 
kijken. Hitler en Mussolini mar-
cheerden wel aan de kop van hun 
stoet. Met organisatorische luiheid 
is nog nooit een staatsgreep gelukt.

Desondanks is het een blamage 
voor het wereldwijde aanzien van 
Amerika: zelfs een coup plegen 
kunnen ze daar niet goed. In Kirgi-
zië is na een bestorming van het 
parlement een maffiabaas vanuit de 
gevangenis in het presidentieel 
paleis gekozen. In de Verenigde 
Staten gebeurt straks eerder het 
omgekeerde: daar belandt na zo’n 
bestorming de maffiabaas vanuit 
het presidentieel paleis mogelijk in 
het gevang.

Hoon was Amerika’s deel van-
uit alle hele en halve autocratieën, 
waarvan Washington het verkie-
zingsproces terecht als frauduleus 
heeft bekritiseerd. Hoe eerlijk 
waren die in Amerika? Is er een 
gewapende interventie nodig om 
democratie te brengen? Wat is het 
verschil tussen Amerikanen die 
tegen de uitslag protesteren, en 
Russen die dat doen? Waarom 
heten de eersten terroristen plots 
en de tweeden democraten?

Dat verschil is er – maar omdat 
een groot deel van de Republikei-
nen tot het laatst toe de uitslag 
bleef aanvechten, zal het Biden heel 
wat moeite kosten om het buiten-
land het onderscheid tussen een 
Amerikaanse en een Kirgizische 
bananenrepubliek uit te leggen. •

Moeten we Amerika nog serieus nemen?

Wat Trump ook van Hitler onderscheidt: 
het gebrek aan enig plan
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FITRIA JELYTA

Journalist.

Is een teflonlaag enkel voorbehouden 
aan de witte meerderheid?

O
nlangs mochten 
we weer aan-
schouwen hoe 
genadeloos de 
media en ‘het 
collectieve ge- 

heugen’ te werk gaan. Het doet me 
denken aan wat arrestanten in de 
VS horen wanneer een agent ze het 
recht om te zwijgen mededeelt: 
‘Anything you say or do can and will 
be used against you in a court of law.’ 

Voor Abdelkader Benali, en 
iedereen die ook maar iets doet dat 
noemenswaardig is en daarmee 
een groot publiek bereikt, geldt 
deze regel niet alleen in een rechts-
zaal. Het geldt ook op Twitter. En 
daarna geldt het voor de rest van je 
leven, waar je ook bent en wat je 
ook doet. Want als je vijftien jaar 
geleden iets hebt gezegd over de 
Joodse gemeenschap, al dan niet 
ironisch of in een dronken bui, dan 
zal je het vandaag de dag nog 
betreuren ook.

Zeker als je wordt gekozen om 
een voordracht te houden op 4 mei, 
de dag waarop de brute afslachting 
van velen in diezelfde gemeen-
schap wordt herdacht. Het siert 
Benali daarom ook wel dat hij van 
deze rol afziet om ruimte te maken 
voor een ander. Of dat nu komt 
omdat hij oprecht vindt dat hij de 
voordracht niet kan doen door wat 
hij in het verleden heeft gezegd, of 
omdat hij de meute met fakkels en 

hooivorken nu al zat is, laat ik in 
het midden.

Ook een uiterst ongevoelige 
nazi-opmerking, die hij in 2016 op 
Twitter onder een cartoon van de 
Joodse cartoonist Ruben Oppen-
heimer plaatste, kwam deze week 
weer in het collectieve geheugen 
naar boven drijven. Toen in 2016 
werd Benali al vrijwel meteen 
gecanceld door de club die hem 
eerder had benoemd tot jurylid 

voor de Inktspotprijs.
Nu vraag ik me af hoe het komt 

dat dezelfde cancel-mentaliteit niet 
wordt toegepast wanneer moslims 
worden beledigd. Zelfs Geert Wil-
ders, met zijn ‘minder Marokka-
nen’, zijn ‘grenzen dicht’, zijn 
minister voor ‘Immigratie, Remi-
gratie en De-islamisering’, zijn 
hoofddoektaks, zijn moskee- en 
Koranverbod en alle andere uitin-
gen van haat en xenofobie, kan er 

gewoon de tweede partij van het 
land mee worden.

En wat als de cancel-cultuur 
wordt toegepast op huidig minis-
ter-president Mark Rutte? Vrijwel 
zeker wordt hij herkozen om het 
land te regeren nadat hij indirect – o 
nee, sorry, toch wel een beetje 
direct – verantwoordelijk was voor 
de toeslagenaffaire, die het levens 
van duizenden ouders en hun kin-
deren heeft verwoest.

Mijnheer de minister-president 
heeft zichzelf namelijk allang en 
breed weer als lijsttrekker verkies-
baar gesteld. Want de kiezer 
bepaalt. Hij bepaalt niet. Dat is nu 
eenmaal de wereld waarin we 
leven, waarbij Ruttes teflonlaag 
hem beschermt tegen al dat gecan-
cel waar verder niemand nog veilig 
voor is.

Het zou Rutte wel sieren als hij 
zichzelf niet als lijsttrekker verkies-
baar had gesteld, om zo ruimte te 
maken voor een ander. Dan kon 
een ander ook eens een keer genie-
ten van dat comfortabele schild. En 
dan wordt diegene niet afgestraft 
door het collectieve geheugen om 
wat hij zei of deed in het verleden, 
of wanneer dan ook. Dat lijkt me 
nog eens een fraai leven.

Maar krijg je zo’n beschermlaag 
wel automatisch als je het land 
regeert? Of alleen als je de belicha-
ming bent van de witte meerder-
heid? •

 Als je vijftien jaar geleden iets hebt 
gezegd over de Joodse gemeenschap, al 
dan niet ironisch of in een dronken bui, 

dan zal je het vandaag de dag  
nog betreuren ook
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Met een gratuit cursusje gaf Rutte III 
zijn ambtenaren nog een trap na

LODY VAN DE KAMP

Rabbijn en publicist.

D
uizenden gezin-
nen worden door 
het Koninkrijk 
der Nederlanden 
in de ellende 
gestort. Daarna 

komen de toegezegde euro’s om 
het weer goed te maken. Maar voor 
veel van hen die dit allemaal heb-
ben moeten ondergaan komt er 
nauwelijks een zucht van verlich-
ting.

Nog voor er ook maar een cent 
op de rekening van de gedupeer-
den is gestort, staan deurwaarders 
en andere schuldeisers alweer klaar 
om op die voordeuren te bonzen. 
Er is geld te halen. En dat gaat ook 
gebeuren. Met gevolg dat er maar 
weinig compensatie overblijft voor 
de families die toch al zo zwaar zijn 
getroffen.

Voor het vervolg van dit verhaal 
hebben de Engelsen een prachtige 
uitdrukking: adding insult to injury, 
het wrijven van zout in de wond. 
Maar zoals de Britten dus zeggen: 
eerst slaat de regering injury, diepe 
wonden, in onze samenleving. 
Daaroverheen volgt dan om het 
allemaal nog erger te maken een 
laaghartige insult, een zware bele-
diging.

Onze inmiddels demissionaire 
bewindslieden staan na hun aftre-
den klaar om te vertellen hoe vre-
selijk het allemaal wel niet is. 
Institutioneel racisme, discrimina-

tie, bevooroordeling en verkeerde 
beeldvorming bij de ambtelijke 
diensten liggen allemaal ten grond-
slag aan de narigheid. De Belas-
tingdienst, het UWV, het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en nog meer overheden 
zouden zich aan al deze zaken 
schuldig hebben gemaakt.

En diegenen die wij als burgers 
bij de laatste verkiezingen het ver-
trouwen hebben geschonken? En 
de bewindslieden zelf? Die hebben 
de oplossing al klaar liggen. De 
ambtenaren van deze diensten krij-
gen bijscholing, stelde demissionair 
premier Rutte in een brief aan de 
Tweede Kamer.

‘Het gaat onder andere om trai-
ningen over discriminatie en voor-
oordelen’, zegt Adriana van 

Dooijeweert, voorzitter van het 
College voor de Rechten van de 
Mens. ‘Het doel is om mensen 
ervan bewust te maken dat ieder-
een onbewust vooroordelen heeft 
en het risico loopt onbewust te dis-
crimineren. Het is belangrijk om je 
bewust te zijn van de gevolgen van 
discriminatie’.

Ho, wacht even. Bijscholing om 
bewuste of onbewuste discrimina-
tie en racisme af te leren? Kennelijk 
zit de ambtelijke samenleving dus 
zo in elkaar. Zonder nadere instruc-
ties of training blijven de departe-
menten vol zitten met 
vooroordelen, racisme en xenofo-
bie. Artikel 1 van de grondwet ligt 
ergens in de onderste lade? Is dit 
dan het eindoordeel na de hele toe-
slagenaffaire over de mensen die 

hun dagelijkse werk proberen te 
doen?

De politiek doet een stap terug 
om over enkele dagen als nieuwe 
lijsttrekkers, nieuwe kandidaten of 
lijstduwers ons fraaie Nederland 
toe te roepen hoe mooi het de 
komende vier jaar weer door hun 
toedoen gaat worden. Maar de 
ambtenaren krijgen als trap na nog 
even te horen dat zij terug naar de 
schoolbanken moeten om te leren 
wat racisme en discriminatie is. 
Daar zijn zij ‘zich niet bewust van’.

In de Europese geschiedenis 
kreeg het Duitsland van de vorige 
eeuw een minister van Propaganda 
om het volk te leren hoe je kon dis-
crimineren. De grote volksmenner 
uit die tijd schreef zelfs een boek 
hoe je mensen bijbrengt anderen 
als Untermenschen te behandelen. 
Zonder deze middelen was het 
mogelijk niet gelukt om de massa 
hierin mee te krijgen. Racisme en 
discriminatie is niet aangeboren.

Hier in Nederland, zo’n tachtig 
jaar later, wordt nu het tegenover-
gestelde beeld geschetst. De amb-
telijke burger ‘discrimineert en sluit 
uit’. Maar gaat op cursus om dit af 
te leren.

Falend politiek en overheidsbe-
leid wordt vertaald in dit beledi-
gende beeld van de samenleving 
dat wij voorgeschoteld krijgen. Na 
die diepe wonden thans die zware 
belediging. Adding insult to injury. •

Bijscholing om bewuste of onbewuste 
discriminatie en racisme af te 

leren? Kennelijk zit de ambtelijke 
samenleving dus zo in elkaar
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JASWINA ELAHI

Cultuurwetenschapper. 
Onderzoeker 

Grootstedelijke 
Ontwikkelingen aan de 

Haagse Hogeschool.

Niks ‘systeemfalen’, maar een typisch 
Hollandse mentaliteit

H
et rapport Onge-
kend Onrecht over 
de toeslagenaf-
faire heeft uitein-
delijk geleid tot 
het aftreden van 

het kabinet-Rutte III. Hiermee zegt 
de regering collectief haar politieke 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor het leed wat duizenden ouders 
is aangedaan. Maar al in 2018 
berichtte Trouw hierover en in 2019 
beschreef journalist Pieter Klein de 
toeslagenaffaire in zijn column als 
‘Noord-Koreaanse praktijken van 
de Belastingdienst’. Dit bleek onvol-
doende om de impasse voor de 
gedupeerde ouders te doorbreken. 
Daar waren uiteindelijk twee kriti-
sche Kamerleden voor nodig .

Wat volgde was ontkenning. 
Het zou slechts gaan om een gering 
aantal gevallen die door de Belas-
tingdienst verkeerd waren beoor-
deeld. Toen dit aantal opliep naar 
honderden en vervolgens naar dui-
zenden, begon de ambtelijke infor-
matie spaarzaam naar buiten te 
druppelen. Ronduit tartend en ver-
nederend was dat de betrokkenen 
voornamelijk zwart gelakte pagi-
na’s ontvingen. Een klucht die in de 
Nederlandse politiek niet eerder 
was opgevoerd.

De parlementaire onderzoeks-
commissie liet er geen twijfel over 
bestaan: de ouders waren slachtof-
fer van een groot onrecht en waren 

daarin niet gekend. Alle betrokken 
partijen hadden gefaald. In de 
weken daarna ontstond een nieuw 
mantra: omdat alle betrokken par-
tijen hadden gefaald, was er niet 
één verantwoordelijk maar sprake 
van ‘systeemfalen’. Dus nam het 
voltallige kabinet het besluit om 
zijn ontslag in te dienen.

Maar wie was schuldig? Het 
‘systeem’ verantwoordelijk houden 
is de makkelijkste manier om van de 
schuldvraag af te komen. Want dan 
is er geen concrete dader. Het sys-
teem bestaat gewoon uit mensen – 
het is bedacht, opgezet en uitgevoerd 
door mensen. Het ‘systeem’ is sim-
pelweg een constellatie van mensen 
die informatie uitwisselen, besluiten 
nemen en andere handelingen ver-
richten. Met andere woorden: er zijn 
wel degelijk schuldigen aan te wij-
zen. Het zijn de ambtenaren, de 
ministers en de premier, en ja, ook 
de Kamerleden die de wetten heb-
ben ontworpen en goedgekeurd, en 
de media die dat alles hebben gele-
gitimeerd.

Deze constellatie van mensen 
deelt normen, waarden, meningen, 
vooroordelen, overtuigingen en 
gedragingen, dus een bestuurlijke 
cultuur. Door deze cultuur konden 
ambtenaren burgers jarenlang door 
de mangel halen. Ze waren over-
tuigd dat dat burgers, in het bijzon-
der specifieke etnische groepen, 
misbruik maken van de Neder-
landse belastingcenten. En zij wer-
den ondersteund door wetten, 
regels en procedures en een stoere 
rechtse bevolking die applaudis-
seerde voor de stoere taal van een 
hysterische Tweede Kamer.

Het verschijnsel van de ‘fraude-
jacht’ doet zich al decennialang 
voor. Denk bijvoorbeeld aan het 
zogenoemde misbruik van de kin-
derbijslag of misbruik van de uitke-
ring. Ook in dat drama werden 
etnische groepen en mensen met 
weinig inkomen geslachtofferd. Dat 
burgers het stempel van fraudeur 
krijgen, van het kastje naar de muur 
gestuurd worden, niet gehoord 
worden en als criminelen worden 

behandeld is niet iets van nu.
Het probleem is niet beperkt tot 

de Belastingdienst. Het is breder en 
omvat ambtenaren, politici, en een 
belangrijk deel van de spraakma-
kende bevolking. Geen wonder dat 
de belangrijkste instituties van het 
land (Belastingdienst, sociale dien-
sten, het rechtssysteem, de politiek, 
de media) jarenlang ongestoord kon-
den ontsporen. De onwil om infor-
matie te verschaffen en het gebrek 
aan transparantie over de misstan-
den wijzen bovendien op een hard-
nekkige doofpotcultuur, die het 
bestaan van deze mentaliteit verhult.

Om deze situatie te veranderen 
is een gezonde dosis zelfreflectie 
nodig. En juist dat ontbreekt. In de 
politiek breekt eenieder zich nog 
steeds zijn hoofd waarom niet eer-
der is ingegrepen, terwijl het 
onrecht onder hun neus plaats-
vond. En onze Rutte, de personifi-
catie van de vermoorde onschuld, is 
populairder dan ooit. Dat het 
bestuurlijke rot echt in deze menta-
liteit zit, daar wil men niet aan.

Niks ‘systeemfalen’. Het gaat 
hier om een samengesteld pro-
bleem, dat is samengebald in een 
typisch Hollandse mentaliteit. Een 
mentaliteit van normaal gevonden 
verdachtmaking van mensen met 
lage inkomens en met een migra-
tieachtergrond, en van een demon-
stratie van ongevoelige stoerheid 
wanneer het om de centjes gaat. •

Het probleem is niet beperkt tot de 
Belastingdienst. Het is breder en omvat 
ambtenaren, politici, en een belangrijk 
deel van de spraakmakende bevolking
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SHANTIE SINGH

Schrijver. Theatermaker. 
Bestuurskundige.

D
e nieuwe dageraad 
bloeit open nu wij 
hem bevrijden
Want het licht 
blijft altijd schij-
nen

Als je maar de moed hebt het te zien
Als je maar de moed hebt het te zijn

Met deze woorden (vertaling: 
Katelijne de Vuyst) bracht de 
22-jarige Amanda Gorman de 
wereld een enorme brok inspiratie. 
Omdat ze zo prachtig het begin 
markeerde van een nieuw tijdperk 
in Amerika. Haar schitterende 
voordracht, vol gevoel, maakt nog 
meer indruk als je weet dat zij 
opgroeide met een spraakgebrek. 
Met jarenlange therapie en doorzet-
ten wist ze dit om te buigen. Niet 
alleen een dichter, maar ook een 
strijder. 

Haar woorden luidden  op ver-
bindende wijze een nieuw tijdperk 
van een land in. Daar waren ze voor 
bedoeld en geschreven. Maar taal is 
verbonden met onze emoties. 
Zodra we het horen of lezen vor-
men we het met onze eigen kleuren 
en ervaringen. Ik hoorde het 
gedicht van Gorman vlak nadat ik 
van mijn vader hoorde dat mijn 
oudste oom in Suriname was over-
leden. Gormans woorden werden 
hoopvol in een tijd waarin het zoe-
ken was naar omgaan met een per-
manent afscheid.

De wereldwijde coronapande-
mie toont zich te vaak in onze 
intieme domeinen. Het heeft ons 

levensritme veranderd. Het stuurt 
en dicteert waar we gaan en staan, 
wie en hoeveel mensen we zien, en 
definieert de aard van ons werk. 
Wegschuiven als een ver-van-
mijn-bed-show is onmogelijk. 
Iedereen wordt hierdoor geraakt en 
erdoor beperkt. Intens duidelijk 
wordt dit bij momenten van per-
manent afscheid, als een geliefde 
komt te overlijden. 

Mijn vader woont inmiddels al 
meer dan veertig jaar in Nederland, 
maar een deel van hem, namelijk 
het grootste deel van zijn familie, 
woont aan de andere kant van de 
oceaan in Suriname. Het nieuws 
over het overlijden brak een mythe, 
namelijk dat mijn oom onverwoest-
baar was. Natuurlijk, zulke mythes 
horen niet bij mensen. Maar door 
de vele avonturen van mijn oom, 
wat hij allemaal had doorstaan en 
beleefd, is het niet raar dat er om 
zijn figuur een zweem van mythes 
en legendes ontstond. Er zijn van 
die zeldzame mensen die je daarin 
doen geloven, simpelweg door wie 
ze zijn en hoe ze leven. Simpelweg 

leven kunnen sommige mensen tot 
een kunst verheffen. Een licht voor 
de mensen die het mogen observe-
ren en aanschouwen. 

Het nieuws brak ook iets 
anders: de afstand tot Suriname is 
in deze coronatijd niet meer vloei-
baar en overbrugbaar, wat het 
pre-corona wel eens leek. Alsof 
Suriname opeens in een andere 
wereld lag. Verdriet en vertwijfeling 
over mijn vaders gezicht. Alsof hij 
niet meer begreep waarom hij ooit 
had besloten te migreren naar de 
andere kant van de wereld. Vliegen 
naar Suriname was nu geen optie. 

Dus volgden we alle afscheids-
rituelen via een livestream. Iets wat 
we nooit eerder zo hadden beleefd. 
Samen met ons vele andere Neder-
landse Surinamers die mijn oom 
hadden gekend. Bij iedere stap 
werden we meegenomen. 

We zagen hoe corona alles 
ingewikkelder maakte, logistiek, 
vervoer, maximaal aantal aanwezi-
gen. Iedereen met een mondkapje 
op, waardoor niet altijd duidelijk 
was wie wie is.   

De urenlange ritten met de lijkwa-
gen door Suriname. Van het zie-
kenhuis in Paramaribo naar 
Nieuw-Nickerie, en van daar naar 
Rijsdijk, de crematieplek aan het 
water. De camera registreerde alles. 
We reden mee langs het frisse groen 
langs de wegen, herkenden huizen 
langs de kant van bekenden. 

Door de livestream was het 
alsof we over iemands schouder 
meekeken. We volgden alles, hele-
maal aan de andere kant van de 
wereld, vanuit verschillende huis-
kamers. Tussendoor belden we 
elkaar of stuurden appjes. Een 
bizarre setting. Toch voelden we 
een wonderlijk gevoel van nabij-
heid en verbinding. 

Op de laatste beelden is te zien 
hoe het vuur het lichaam teruggeeft 
aan de natuur. Ja, corona is doorge-
drongen tot alle intieme plekken 
van ons bestaan. Maar er zijn zaken 
die onveranderd voort blijven gaan. 
Mensen worden geboren, mensen 
sterven. Wat achterblijft zijn de 
herinneringen. Het licht wat 
iemand achterlaat. En dat is er 
altijd, voor degenen die dapper 
genoeg zijn om dat te zien en dit 
verder te laten leven. 

In de woorden van Amanda 
Gorman:
Als het dag wordt vragen we ons af
wanneer zien we ooit licht in deze 
eindeloze nacht?
Elk verlies dat we dragen,
is een zee waar we door moeten 
waden •

Dapper genoeg om het licht te zijn

Ja, corona is doorgedrongen tot alle 
intieme plekken van ons bestaan. 

Maar er zijn zaken die onveranderd 
voort blijven gaan



 


