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Sinds Fortuyn magie in Nederland alles zeggen. Kwetsen mag
ook. Maar wie Nederlanders aanspreekt op kwetsende taal,
vindtgeen gehoor, volgens Anastasia Hacopian.

De Hollandse cultuur
is onschendbaar

nextdenken
Rusland //schuttingtaal
Mat(schuttingtaal) is verantwoorde
lijk voor veel Russische uitdrukkin
gen. Een kreet van verbazing: ,,Sik
kel langs m’n kloten”. Je vervelen
,,Metje pik tegen een boomstam tik
ken zodat de peren naar beneder
vallen”. In het Russisch kost deze uit
roep drie woorden.

D
eze zomer zaten we buiten bij
de buren toen we overvallen
werden door piepkleine, zwar
te beestjes. Ze waren niet gro
ter dan het puntje van een
naald. De buren veegden de

beestjes weg.
,,Stomme Turken”, zei de buurman.
Ik keek naar hem. ,,Wat zegje?”
,,Ze heten Turken, die beesten”, legde hij uit.
Toen ik voor het eerst in Nederland kwam,

probeerde ik aan iemand uit te leggen waarom
ik moeite had met het Nederlandse woord
mongooltje, de term voor een persoon met het
syndroom van Down.

,,Stelje eens voor datje aan tafel zit met
iemand uit Mongolië. Zouje dan dat woord
mongooltje nog steeds gebruiken om iemand
te beschrijven met een verstandelijke handi
cap?” Op mijn vraagkwam geen antwoord. Wel
volgden een ongemakkelijke stilte en een blik
vol onbegrip.

Achtjaar later stel ik geen vragen meer, want
de vragen komen toch niet aan. Irritante beest-
jes worden gewoon Turken genoemd, en daar is
blijkbaar niets mis mee.

Aan de minder subtiele opmerkingen ben ik
inmiddels ook gewend — over inbrekende Roe
menen en Bulgaren, over de Poolse loodgieters
die Nederlanders werkloos maken, over zwarte
en witte scholen. Ik hoor ze iedere dag. Het
doet er niet toe dat ik zelfuit het buitenland
kom, dat ik donker ben en Nederlands spreek
met een accent.

Ik merk dat al de negatieve aandacht die aan
andere culturen wordt besteed het meest zegt
over de Hollandse cultuur zelf. De Hollander
vindt dat alles in Holland beter is.

Racistisch gedrag

Nederlanders zijn echter niet aan te spreken op
racistische uitlatingen ofracistisch gedrag.
Toen quinsy Gario daar in Pauw & Witteman
de aandacht op vestigde, werd hij aangevallen
door zanger en aspirant-burgemeester Henk
Westbroek. In de dagen na de uitzending:
dezelfde boosheid onder autochtonen, vooral
op de sociale media. In Nederland zijn er
belangrijkere dingen te doen dan te praten over
kwetsend, laat staan racistisch gedrag. Door de
bagatellisering van het debat vindt de gekwet
ste partij geen gehoor en acht de boosdoener
zich onschendbaar.

Dit punt werd ook gemaakt door Gario. We
horen de stemmen van gekwetsten niet als vol-
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waardige stemmen.
Volgens een deze week verschenen rapport

van de Raad van Europa moeten Nederlanders
meer doen tegen racisme. Maar hoe moetje met
iemand praten die racisme niet herkent? Hoe
schep je ruimte in het publieke debat voor een
belediging die niet serieus wordt genomen?
Hoe legje bijvoorbeeld uit dat het woord neger
niet meer van deze tijd is?

In de uitzending van Pauw & Witteman had
Henk Westbroek het over het woord neger-
zoen. Volgens hem kan ieder woord als scheld
woord worden gebruikt. Ofhet woord neger
kwetsend is, moet maar affiangen van de con-
text.

Aan iemand met zo’n mening moetje dus
uitleggen dat het woord uit het slavernijverle
den voortkomt en dat zwarte Nederlanders het
als beledigend ervaren.

De belangrijkste voorwaarde voor participa
tie in de multiculturele samenleving is volgens
mij het vermogen om zo’n belediging te
herkennen, ook zonder hem te kunnen begrij
pen. Je gelooft iemand op zijn woord wanneer
hij zegt iets als kwetsend te ervaren, ook al vind
je het zelf niet kwetsend. In plaats van ermee te
spotten ofde belediging te ijken op Facebook,
houd je je in — of beter, biedje je excuses aan. Je
gebruiktje vermogen om te incasseren.

Alles zeggen

In zijn Kellendonklezing van 2005, Denkend aan
Holland, vatte Thomas Rosenboom de Neder
lander als volgt samen:

a) Hij denkt dat hij overal recht op heeft en
dat alles omhem draait

b) Hij is ongeremd
c) Hij denktdat de rest van de wereld hem ge-

weldig vindt
Sinds de moord op Pim Fortuyn ken ik

Nederland als het land waarje alles mag
zeggen. Iedereen heeft recht op zijn mening,
ook als die ten koste gaat van zijn medemens.
De door Rosenboom geschetste Nederlander
leeft zich uit in een samenleving waar het
woord niet wordt ingeperkt.

Klopthet beeld van de huidige Hollander? Is
hij, zoals Rosenboom schreef, het vermogen
kwijt om zijn ‘eerste impulsen te leren onder-
drukken, om zichzelfin te houden’? Kan hij
überhaupt nog incasseren? Want in een
onschendbare cultuur, zoals de Hollandse, is
niemand aan te spreken op zijn gedrag of uitla
tingen. In deze cultuur bestaat dan ook geen
racisme.
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