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Inleiding
De racistische reacties over de verongelukte Belg met Marokkaanse roots in de zomer van 
2016 en over de Belg van Turkse origine die omkwam bij de aanslag in Istanboel begin dit 
jaar zijn de meest zichtbare uitingen van racisme op de sociale media. Mensen met wortels in 
de migratie maken racisme dagdagelijks mee. Op Facebook, Twitter en andere sociale media 
verschijnen steeds meer haatberichten tegen moslims en vluchtelingen. Dat hate speech online 
toeneemt, toont vooral aan dat alledaags racisme meer aanvaard wordt. Sociale media zijn 
echter niet de oorzaak van het racisme. Ze versterken het alleen.

De gevestigde orde is even racistisch als de haatboodschappen die op de sociale media 
floreren. Het racisme van het establishment is geraffineerder, meerlagig en subtieler. 
Het wordt bedreven door politici die zich weten te omringen door spindoctors en perfect 
weten hoever ze kunnen gaan. De mensen die hun racistische gal spuwen op de sociale media 
worden niet bijgestaan door die spindoctors. Zij weten doorgaans niet waar de grens ligt. 
Zij worden als eerste opgeofferd wanneer het racisme al te expliciet wordt. Zij vormen vooral 
de zweep waarmee bepaalde partijen en politici hun eigen racisme rechtvaardigen. 
De dynamiek die aan de grondslag van racisme ligt, wordt in gang geduwd door heren en 
dames die zich beschaafd noemen en zich steeds weer weten te distantiëren van het fenomeen.
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Racisme is al lang op geen enkele manier een ‘taboe’. Zich racistisch uitlaten vergt in onze 
samenleving bijzonder weinig moed. De oplossing van de ‘migrantenproblemen’ ligt dan 
ook grotendeels bij de migranten zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor het probleem dat ze zijn. 
Wijzen op zaken zoals structurele sociaaleconomische achterstelling, racisme en discriminatie 
wordt gezien als een excuus. Maar dit is het échte taboe.

Racisme gaat in zijn traditionele versie over ‘ras’ en ‘etniciteit’. Vandaag gaat het niet meer 
daarover maar over een vaag en een oneindig geheel aan eigenschappen dat men ‘cultuur’ 
noemt. Het hedendaagse racisme is een racisme dat zich richt op de culturele identiteiten, 
eigenschappen, opvattingen en gedragingen van mensen. Inclusief hun religieuze opvattingen 
en gedragingen, zeker in het geval van de islam.

In het eerste deel van de publicatie krijgt u – via een aantal teksten – enige 
achtergrondinformatie en worden er tevens enkele voorstellen gedaan om racisme in onze 
samenleving te keren. Het tweede deel van de publicatie neemt je mee op ontdekkingstocht 
doorheen de Anderlechtse wijk Kuregem, gelegen vlakbij het Brusselse Zuidstation.

Kuregem werd als wijk vele jaren uitgesloten en gediscrimineerd. Er was hier gedurende 
decennia sprake van institutioneel en politiek racisme. Toch is het opvallend dat er vandaag in 
Kuregem – net zoals in andere superdiverse wijken – een ontzettend grote convivialiteit – zeg 
maar ‘de kunst om samen te leven’ – heerst, en dat ondanks de grote problemen die de wijk 
kent zoals armoede en werkloosheid. Kuregem is een wijk op maat van haar bewoners, die op 
een zelfbewuste en creatieve manier met elkaar en met hun omgeving omgaan. De aanwezige 
infrastructuur zorgt voor contacten tussen mensen en dit zorgt doorgaans voor een grote 
leefbaarheid en de afwezigheid van conflicten. Die leefbaarheid in de wijk is niet het gevolg 
van één gedeelde identiteit, van één taal of van het hanteren van dezelfde waarden en normen. 
Kuregem is een voorbeeld van hoe een respectvolle superdiverse samenleving er kan uitzien.

Achtergrondinformatie

Vijf ongemakkelijke waarheden over racisme –  
Thomas Decreus

Thomas Decreus studeerde geschiedenis en filosofie aan de KULeuven. Tussen 2010 en 
2014 werkte hij aan een doctoraat. Na de verdediging van zijn proefschrift was hij docent. 
Thomas was medeorganisator van de SHAME-betoging in 2011. Daarnaast ging hij aan 
de slag als journalist bij de www.dewereldmorgen.be. Daar werkt hij tot op heden.

De tekst is gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek “Dit is morgen” (Thomas Decreus en 
Christophe Callewaert, 2016, EPO). De tekst hieronder verscheen op www.dewereldmorgen.be 
van 5 augustus 2016.

‘Racisme zit in ons DNA’, ‘racisme is voor dommeriken’ en ‘vandaag bestaat écht racisme 
nauwelijks nog’. Het zijn enkele van de vaak gehoorde uitspraken in het racismedebat. 
Foute uitspraken, die de ongemakkelijke waarheden over racisme verbergen.

76



1) Racisme heeft weinig te maken met een gebrek aan rationaliteit of domheid

Het is een wijdverspreide gedachte: racisme is een vorm van domheid of primitiviteit en 
heeft iets te maken met een gebrek aan kennis. Maar dat klopt niet. Het moderne racisme is 
het gevolg van een heel specifieke soort van kennis die ontstaat in de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw: de moderne wetenschap.

Racisme is de schaduwkant van de wetenschappelijke revolutie en de Verlichting. 
Racisme ontspruit dus niet uit onwetendheid of irrationaliteit. Het is net andersom. 
Het racisme dat in de twintigste eeuw voor zoveel ellende zou zorgen, kwam voort uit 
de classificaties van grote Verlichte geleerden.

Een voorbeeld van zo’n geleerde is Carl Linnaeus (1707-1778). Linnaeus staat vooral bekend 
omwille van de classificaties die hij aanbracht binnen het dierenrijk. Door te kijken naar fysieke 
gelijkenissen bracht hij dieren onder in verschillende soorten. Hij legde hiermee de basis voor 
de moderne biologie. Maar Linnaeus onderscheidde niet alleen verschillende soorten dieren. 
Ook op de mens paste hij zijn classificatiesysteem toe.

Volgens Linnaeus bestond de menselijke soort uit Europeanen, Indiërs, Afrikanen, Amerikanen 
en Aziaten. Een onderverdeling die uiteraard terug te voeren valt op fysieke gelijkenissen en 
verschillen tussen mensen. Maar Linnaeus ging nog verder dan dat. Aan de verschillende 
rassen kende hij ook verschillende eigenschappen toe. Volgens Linnaeus waren de Europeanen 
scherpzinnig en inventief. Bovendien, zo stelde Linnaeus, lieten Europeanen hun gedrag 
bepalen door wetten. Afrikanen daarentegen waren sluw, lui, nalatig en lieten zich leiden door 
grillen in plaats van door algemene wetten.

Doorheen de achttiende eeuw zien we dit soort van wetenschappelijke classificaties 
terugkeren. Steeds opnieuw worden Europeanen als mooier, slimmer en beter geportretteerd 
dan andere rassen, aan wie vooral negatieve eigenschappen worden toegekend.

Vanaf de negentiende eeuw komt dan ook een echt ‘wetenschappelijk racisme’ op. 
Dit ‘wetenschappelijk racisme’ probeerde via de werkwijze van moderne wetenschappen 

aan te tonen dat mensen van kleur inferieur waren aan witte mensen. Belangrijke conclusie 
die hieruit voortvloeide was dat niet-Europeanen geen aanspraak maakten op dezelfde rechten 
als Europeanen.

De Franse denker Henri de Saint-Simon stelde bijvoorbeeld dat het een wetenschappelijk 
feit was dat de Afrikaan, vanwege zijn biologische constitutie, niet hetzelfde niveau van 
ontwikkeling kon bereiken als de Europeaan. Bijgevolg waren ook de principes van vrijheid en 
gelijkheid niet van toepassing op Afrikanen zoals die van toepassing waren op Europeanen, 
concludeerde Saint-Simon.

Dit soort redeneringen was gemeengoed onder Europese intellectuelen en wetenschappers in 
het midden van de negentiende eeuw. Het ‘wetenschappelijke’ racisme kreeg een ware boost 
met de komst van het darwinisme. Darwin had het dierenrijk voorgesteld als een permanente 
strijd tussen soorten. Een strijd waarin de zwakkere soorten steevast het veld moesten ruimen 
voor de sterkere soorten die beter aangepast waren aan hun omgeving.

Het was slechts een kleine stap om deze theorie toe te passen op de menselijke “soorten”. 
Na Darwin kwamen dan ook een hele rits intellectuelen, publicisten en politici die stelden 
dat de blanke Europeaan de sterkere mensensoort was die andere soorten zou verdrijven. 
Het vormde de ideologische onderbouw van een imperialistische, kolonialistische 
en racistische politiek.

2) Racisme en democratie hebben meer met elkaar te maken dan we denken

Het racisme van de achttiende en negentiende eeuw was niet alleen een bijproduct van 
wetenschappelijke innovatie. Het was ook de keerzijde van een democratische revolutie. 
De gelijkheidsgedachte die in de grondteksten van de Amerikaanse en Franse revoluties 
vervat lag, riep op om iedere mens als mens te respecteren.

Om bestaande ongelijkheden te rechtvaardigen moest daarom teruggegrepen worden naar een 
ideologie die kon aantonen dat sommige mensen inferieure mensen waren. Half-mensen op wie 
de mensenrechten niet van toepassing waren. Het racisme vormde het perfecte antwoord op 
het radicale gelijkheidsideaal van de mensenrechten.

Op het moment dat het wetenschappelijke racisme zijn intrede doet onder de Europese 
intelligentsia, verkeert Europa in een staat van politieke chaos. Sinds de Franse Revolutie werd 
de kaart van Europa voortdurend hertekend, oude elites zagen samen met hun macht ook hun 
wereldbeeld verkruimelen. Nadat de Franse revolutionairen hun eigen koning hadden onthoofd, 
was het duidelijk dat de door God gelegitimeerde koning niet langer het begin- en eindpunt 
van de politieke gemeenschap was. In de plaats kwam het volk als soeverein naar voor.

Of, om preciezer te zijn, een nieuwe elite die beweerde in naam van het volk te handelen. 
Maar wie of wat is het volk precies? En wie of wat legitimeert de soevereiniteit van het volk? 
Nu God en koning van hun sokkel gevallen waren, werden dit prangende vragen en Europese 
intellectuelen gingen op zoek naar antwoorden.

Eén van de belangrijkste antwoorden werd ontwikkeld door de Duitse filosoof 
Gottfried von Herder (1744-1803). Herder ontwikkelde het idee dat volkeren over een Volksgeist 
beschikken. Een soort collectieve ziel, zeg maar, die zich uit in de culturele manifestaties 
van het volk. De liederen, literatuur, tradities, gewoonten en, bovenal, taal: het waren 
volgens Herder allemaal uitingen van een welbepaalde ziel die ieder volk tot Volk maakte. 
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Die volksziel  zorgde ervoor dat volkeren streefden naar een eigen territorium en een eigen 
staat. Sterker nog, ieder volk moest een eigen natuurlijk gebied hebben waarin de ziel ten volle 
tot uiting kon komen, aldus Herder. Want het mengen van volkeren met verschillende zielen, 
of het verplaatsen van volkeren uit hun natuurlijke biotoop, kon enkel leiden tot de teloorgang 
van de ziel en het volk zelf.

De theorie van Herder over de Volksgeist zette de deur open naar een meer cultureel racisme. 
Herder ging er immers van uit dat cultuur een soort onvervreemdbare essentie is die aan een 
volk en een natuurlijk gebied plakt. Een essentie die bovendien kan bedreigd worden indien 
er te veel contacten zijn tussen verschillende volkeren. Wanneer een dergelijk idee eenmaal 
ingeburgerd raakt, wordt het volstrekt normaal om volksvreemde elementen te weren op grond 
van nationale veiligheid of om diversiteit als een bedreiging voor de eigen cultuur te zien. 
Het is vanuit die redeneertrant dat het moderne antisemitisme mede vorm kreeg.

Eén van de figuren die bepalend was voor dat moderne antisemitisme was de Duitser Wilhelm 
Marr (1819 – 1904). Marr was iemand die sterk onder invloed stond van de ideeën van Herder. 
Hij was een vurige aanhanger van het idee dat het Duitse volk een eigen staat moest krijgen, 
een staat waarin het volk ten volle zijn eigenheid kon beleven en uitdrukken. Maar volgens 
Marr kon er in die toekomstige Duitse staat geen plaats meer zijn voor Joden. Zelfs indien 
Joden zich volledig assimileerden bleven ze een ‘probleem’, aldus Marr. Volgens Marr bood 
zelfs assimilatie geen oplossing. Joden verdienden gewoon géén plaats op Duits grondgebied. 
Aan de basis van dit extreme standpunt lag een ver doorgedreven conflictmodel. Marr was 
ervan overtuigd dat Duitsers en Joden in een langdurend, historisch conflict verwikkeld waren. 
Een conflict waarin geen enkel compromis mogelijk was, want de overwinning van de ene zijde 
betekende de gegarandeerde ondergang van de andere zijde, aldus Marr.

Niet onbelangrijk in deze context is dat Marr in zijn pamflet de Duitse en Joodse identiteit 
racialiseerde. Volgens hem waren Duitsers en Joden niet gewoon twee volkeren met een 
verschillende volksgeest, het waren ook twee verschillende rassen. Net daarom dat er 
geen compromis mogelijk was volgens Marr. Ras is nu eenmaal iets dat onveranderlijk 
is, het gaat om een biologische essentie die een persoon bepaalt, een essentie die 
onvervreemdbaar is en die dus niet kan geassimileerd worden. Het is op die manier dat twee 
lijnen in het werk van Marr samenkomen: het idee van een Volksgeest wordt verbonden met 
de pseudowetenschappelijke leer over menselijke rassen. Het is de verstrengeling van deze 
twee ideologische lijnen die zou leiden tot de racistische excessen van de twintigste eeuw, 
het nazisme in het bijzonder.

3) Racisme floreert nog steeds, we hebben het alleen anders verpakt en herkennen 
het daarom niet meer

Het nazisme hebben we net als het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en de Amerikaanse 
segregatie achter ons gelaten. Het lijkt alsof de hoogdagen van het racisme achter ons 
liggen. Met de nadruk op lijkt, want de ideeën die ten grondslag lagen aan de openlijk 
racistische regimes van de twintigste eeuw – het idee van een (bedreigde) volksgeest en 
de pseudowetenschappelijke raciale classificatie – leven nog steeds verder.

Als het multiculturalisme wordt afgezworen, dan is dat vaak vanuit het achterliggende idee 
dat de dominante cultuur bedreigd wordt door minderheidsculturen. Er heerst nog steeds een 
wijdverspreid idee dat de opkomst van de ene cultuur de ondergang van de andere zal inluiden 
en dat een culturele vermenging leidt tot degradatie. Herders concept van een Volksgeest 
die moet beschermd worden en zich niet mag mengen met andere Volksgeesten, zindert 
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duidelijk op de achtergrond van dit soort denken na. Het Volk wordt als een lichaam gezien, 
migranten als de vreemde elementen die het lichaam ziek kunnen maken als ze met te veel 
zijn. Tegenwoordig hebben we het in dat verband over ‘absorptievermogen’ dat overschreden 
wordt. Klinkt mooier en properder, maar in wezen is het hetzelfde idee.

Het zijn niet enkel de ideeën van Herder die op een eigentijdse wijze blijven voortleven. 
Ook het pseudowetenschappelijke racisme van weleer bestaat nog, zij het in een andere vorm. 
Geschokt door de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog kwamen intellectuelen en 
wetenschappers in de tweede helft van de twintigste eeuw tot een nieuwe internationale 
consensus: het begrip ras en de pseudowetenschappelijke rassenleer moest van iedere 
legitimiteit ontdaan worden. Ras op zich werd niet langer beschouwd als een geldig 
wetenschappelijk concept. Rechtse en conservatieve groepen gingen daarom het concept 
cultuur steeds meer gebruiken om hiërarchische onderscheiden aan te brengen tussen 
groepen mensen.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw ontstond een discours waarin de ene cultuur 
beter werd geacht dan een andere cultuur. Het waren die onderscheidingen die zuurstof 
gaven aan een nieuw racisme. Niet langer het ‘blanke’ ras werd superieur genoemd, maar wel 
de westerse of Europese cultuur. Andere culturen werden als primitief, barbaars of achterlijk 
beschouwd. Hetzelfde schema van westerse superioriteit keerde dus terug, maar bediende zich 
van andere concepten zoals ‘cultuur’, ‘beschaving’ of ‘waarden’.

4) Ook het hedendaagse racisme dient om onderdrukking onherkenbaar te maken of 
te rechtvaardigen. En racisme is nog steeds dodelijk

Het aanbrengen van hiërarchieën tussen verschillende culturen of beschavingen vervult 
een zelfde functie als het aanbrengen van hiërarchieën tussen mensen met verschillende 
huidskleuren. Het legitimeert onderwerping, onderdrukking en het schrappen van de courante 
rechten voor wie deel uitmaakt van een als lager gekwalificeerde cultuur. Saint-Simon 
stelde dat mensenrechten niet van toepassing waren op andere rassen omdat kon in twijfel 
getrokken worden of die rassen wel volledig menselijk waren. We zien deze redeneertrant 
vandaag opnieuw terugkeren. Het hedendaagse racisme moet de oorlogen die we voeren, 
de ongelijkheden die we laten betijen en de doden die ons systeem creëert rechtvaardigen.

Het is bijvoorbeeld nog steeds bon ton om te beweren dat sommige culturen en volkeren 
niet overweg kunnen met democratie of mensenrechten. Wel, net die redeneertrant wordt 
een vrijgeleide om die volkeren of culturen de toegang tot democratie en mensenrechten te 
ontzeggen door ze bloot te stellen aan dictaturen, geweld en marteling.

Op welke intense en grootschalige wijze dit kan gebeuren bewijst de recente geschiedenis. 
Op 20 maart 2003 viel een door de VS gecreëerde Coalition of the Willing het Irak van 
Sadam Hoessein binnen. Het was een oorlog die zou leiden tot een miljoen doden en een door 
terreur en sectarische conflicten verscheurde regio. Naast materieel gewin en geostrategische 
overwegingen, werd de oorlog tegen Irak ook gelegitimeerd en aangestuurd door het idee dat 
westerse democratie gewapenderhand kon en moest opgelegd worden in het Midden-Oosten.

Uit gegevens van de International Organization for Migration kunnen we concluderen dat 
sinds het jaar 2000 meer dan 25 000 migranten stierven die op weg waren naar Europa. 
Het werkelijke cijfer ligt vermoedelijk veel hoger. Want niet alle doden worden getraceerd 
en illegale migranten laten geen officiële documenten na. De cijfers waar we ons op moeten 
baseren zijn daarom steeds naar beneden afgeronde schattingen.

De Middellandse Zee is bovendien lang niet de enige plek in de wereld waar migranten zich 
te pletter lopen tegen gesloten grenzen. Sinds 1998 stierven 6 000 migranten in het desolate 
grensgebied tussen de VS en Mexico. Vaak kwamen ze om door uitdroging tijdens de lange 
tocht door de woestijn. Dat geldt evenzeer voor de Sahara waar tussen 1996 en 2013 meer dan 
1 700 vluchtelingen door ontbering stierven. Aan de Australische grenzen lieten sinds 2000 
meer dan 1 500 migranten het leven.

Toen begin september 2015 aan duizenden vluchtelingen (van wie velen uit Irak) de toegang 
ontzegd werd om het station van Boedapest te betreden, verklaarde de Hongaarse premier 
Viktor Orban dat we niet mochten vergeten dat de vluchtelingen die hierheen komen een 
andere cultuur hebben, die niet rijmt met “onze” cultuur. In een vrije tribune die begin 
september 2015 verscheen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef Orban: “Men mag niet 
vergeten dat zij die arriveren (…) vertegenwoordigers zijn van een totaal andere cultuur. 
Dit is een belangrijke kwestie,” aldus Orban “want Europa en de Europese identiteit hebben 
christelijke wortels”.

De gesloten grenzen die we vandaag kennen zijn eigenlijk een vorm van globale apartheid. 
Net zoals mensen gediscrimineerd werden op basis van het volstrekt arbitraire criterium 
‘huidskleur’, gebeurt dat ook op basis van het al even arbitraire criterium ‘geboorteplaats’ 
en ‘cultuur’. Niemand kiest ervoor waar hij of zij geboren wordt, maar je geboorteplaats en 
cultuur bepaalt wel ongeveer volledig de latere levensloop. Het zijn de concrete gevolgen van 
politieke beslissingen en een stilzwijgend aanvaard racisme. Het zijn door mensen gecreëerde 
ideologieën en afbakeningen, en het zijn ook mensen die uiteindelijk beslissen wie er al dan 
niet over die afbakeningen heen kan reizen.

Zowel in West- als Oost-Europese landen bestaan nu spontane en door de overheid 
georganiseerde kampen. In die kampen heerst rechteloosheid, zijn de hygiënische condities 
abominabel en worden mensen als vee samengewurmd. De bewoners van de kampen zijn 
radeloos, hebben last van trauma’s en verkeren in een staat van wanhoop, die verder wordt 
aangewakkerd door de permanente besluiteloosheid van Europese politici.
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Het is een glimp van wat de toekomst ons zal brengen indien we niet ernstig gaan 
nadenken over het versoepelen van grenspolitiek en het aanpakken van een door en door 
racistische ideologie. Als we het racisme niet actief bekampen zal het ook in de 21ste eeuw 
opnieuw leiden tot met prikkeldraad ommuurde kampen waarin uitzichtloosheid en ellende 
de plak zwaaien.

5) Racisme is dus geen biologisch of natuurlijk gegeven dat ‘in ieder van ons zit’

Het wordt vaak gezegd en geschreven: racisme is iets “dat een beetje in ieder van ons zit”. 
Neurochirurg Erik Van de Kelft heeft het in De Standaard bijvoorbeeld over racisme als een 
aangeboren eigenschap. Racisme is een instinct tussen andere instincten volgens Van de Kelft, 
“net zoals we allemaal graag eten en allemaal graag aan seks denken of doen”.

Racisme als instinct? Nee, dat klopt hoegenaamd niet. Uit alles wat hierboven staat blijkt 
net dat racisme een ideologie is waarvan het ontstaan samenhangt met het moderne 
wetenschappelijke denken, met de Verlichting, met het liberalisme en de democratie. 
Racisme was en is de manier waarop we het kolonialisme, het imperialisme, de gesloten 
grenzen, de ongelijkheid en de onderdrukking proberen te rationaliseren en te rijmen met 
liberale vrijheden en democratische principes. Dat is de pijnlijke waarheid die we niet onder 
ogen willen zien.

Wie schrijft dat racisme een soort instinct is, verwart twee, erg verschillende zaken. 
Het klopt dat we mensen voortdurend ordenen in categorieën van wij versus zij  
(familie/niet-familie, vrienden/niet-vrienden, bekend/onbekend, gevaarlijk/ongevaarlijk, etc.). 
Dat is even oud als de mens zelf, en om die reden is ook conflict en geweld even oud als 
de mens zelf.

Maar het is niet omdat mensen zichzelf en hun interactie met anderen vormgeven op basis van 
wij-zij onderscheidingen, dat we allemaal racisten zijn. Vanzelfsprekend is niet ieder  
wij-zij onderscheid racistisch. Racisme is een heel specifieke vorm van wij-zij onderscheiding 
waarin huidskleur of culturele kenmerken verabsoluteerd en hiërarchisch geordend 
worden. Een vorm die op die manier permanente en gewelddadige uitsluiting legitimeert. 
Die heel specifieke vorm van uitsluiting en onderscheiding die we racisme noemen, 
is historisch van aard en geen natuurlijk of biologisch gegeven.

Racisme is een ‘ideologie’. Onder ideologie moet hier verstaan worden: een min of meer 
coherent geheel van voorstellingen, praktijken en handelingen die een specifiek mens- en 
wereldbeeld reproduceren. Dat wereldbeeld bepaalt op zijn beurt hoe mensen zich gedragen 
en positioneren ten opzichte van elkaar. Het komt erop aan die ideologie te bekampen. 
En dat betekent dat racisme en de strijd ertegen altijd politiek is. Zolang we dat niet erkennen 
zal de strijd tegen racisme vruchteloos blijven.

Ik zie iedere dag racisme – Anya Topolski

Anya Topolski is als filosofe verbonden aan de KULeuven. Haar huidig onderzoek focust zich 
op Europese identiteitsvorming en de uitsluitingsmechanismen die daarmee gepaard gaan. 
Ze bestudeert de verschillende manieren waarop racisme gestalte kreeg binnen de Europese 
geschiedenis en hoe etnische en religieuze minderheden daar tot op de dag van vandaag 
het slachtoffer van worden.

Interview met Anya Topolski, door Thomas Decreus afgenomen  
voor de www.dewereldmorgen.be, woensdag 10 juni 2015.

Is het probleem nu niet dat er in het publieke debat haast uitsluitend in morele termen over 
racisme wordt gesproken? Ook door activisten?

Ja, dat is een probleem. Ik denk dat we daar voorzichtiger moeten in zijn. Zelf heb ik er als 
wetenschapper voor gekozen om racisme vanuit een historische, eerder amorele invalshoek 
te benaderen. Eigenlijk kan je als wetenschapper racisme op twee manieren bestuderen. 
In mijn onderzoek maak ik vooral een conceptuele studie. Ik vertrek vanuit het gegeven dat 
de betekenis van wat racisme is, nooit vaststaat. Net zoals ieder begrip is het afhankelijk 
van een context. Het racisme dat we in Europa in de jaren dertig kenden is bijvoorbeeld 
niet vergelijkbaar met het racisme dat we nu kennen. Niet alleen de praktijk maar ook 
de betekenis van de term verschuift doorheen de tijd. Het is interessant om die verschuivingen 
te bestuderen.

Daarnaast heb je een sociologisch antwoord op de vraag naar wat racisme is. Dan ga je kijken 
naar sociale structuren en uitsluitingsmechanismen. Het racisme uit zichzelf dan meestal 
in de cijfers. Als je sociologisch onderzoek doet, zie je bijvoorbeeld duidelijk dat er een 
structurele achterstelling bestaat ten aanzien van etnische minderheden in het onderwijs, 
de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Dat zijn harde, objectieve cijfers die je niet naast je neer 
kunt leggen. Het naar buiten brengen van die cijfers is belangrijk, omdat het heel moeilijk is 
om als individu te bewijzen dat je een job of een woning geweigerd werd vanwege racisme. 
Maar met cijfermateriaal kan je wel aantonen dat die tendensen er zijn.
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Toch stel ik me de vraag of objectieve, wetenschappelijke analyses genoeg zijn om 
een maatschappelijk debat over racisme op te starten. Er zijn al talloze onderzoeken 
gevoerd die aantonen dat racisme en discriminatie een feit zijn in onze samenleving. 
Maar buiten diegenen die al overtuigd zijn van dat feit, lijken die onderzoeken weinig bij te 
dragen tot een groter publiek bewustzijn omtrent racisme. We zitten met politici die 
racisme nog steeds zonder blikken of blozen relatief noemen.

Klopt. Je hebt meer nodig dan wetenschappelijk onderzoek om een debat rond racisme op 
te starten. Naast de twee meer objectieve benaderingen, kan je racisme ook op een meer 
subjectieve wijze in kaart brengen, door bijvoorbeeld te onthullen hoe mensen racisme ervaren 
in hun dagelijks leven. Dikwijls is dat de meest effectieve manier om een maatschappelijk 
debat op te starten.

Dat is wat campagnes zoals #dailyracism doen. Dergelijke campagnes waarin slachtoffers van 
racisme hun ervaringen openlijk delen zijn heel belangrijk. Ze doen ons inzien hoe racisme 
werkt, en wat het aanricht bij mensen. Maar het is tegelijk de moeilijkste manier om racisme 
aan te kaarten. Want het gaat om persoonlijke en dus subjectieve verhalen. Dat is de sterkte én 
zwakte van die campagnes.

Voor mensen die zelf het slachtoffer zijn van racisme, kunnen getuigenissen van andere 
slachtoffers helend en inspirerend werken. Maar voor mensen die zich in een geprivilegieerde 
positie bevinden komen dergelijke getuigenissen vaak als ongeloofwaardig of overdreven 
over. Voor die groep mensen zal racisme ook ervaren worden als een morele beschuldiging. 
Ze snappen niet dat hun goede intenties niet voldoende zijn om vrijgepleit te worden 
van racisme.

Oké, dus getuigenissen werken. Maar hoe kunnen we vermijden dat het debat opnieuw 
strandt in morele positioneringen van goede antiracisten versus slechte racisten?

Als we racisme echt willen aanpakken, is er in de eerste plaats zelfreflectie nodig. 
Iedereen moet nadenken over de privileges die hem of haar te beurt vallen. Dan heb ik het 
heus niet alleen over blanke, heteroseksuele mannen. Ook vrouwen of mensen van een andere 
origine hebben privileges. Het feit dat je in een rijk land als België woont, maakt je bijvoorbeeld 
al geprivilegieerd.

Kijk naar mij. Er zijn redenen om aan te nemen dat ik niet geprivilegieerd ben. Ik ben een 
alleenstaande moeder, vrouw en van buitenlandse origine. Dat zijn inderdaad factoren 
die me minder bevoorrecht maken in deze samenleving. Maar tegelijk heb ik wel genoeg 
geld, ik heb een job en ik ben hoogopgeleid. Dat zijn dan weer stuk voor stuk privileges. 
We moeten allemaal in de spiegel durven kijken en ons de vraag stellen: wat zijn mijn 
privileges en wat zijn de onbewuste schema’s van waaruit ik de wereld ervaar?

Het is pas wanneer we in staat zijn om onszelf consequent te bekritiseren dat we ook anderen 
kunnen bekritiseren. Wanneer een cultuur van kritische zelfreflectie ontstaat, zullen mensen 
het debat over racisme ook minder in morele termen voeren. Als racistisch of seksistisch 
bestempeld worden, is enkel pijnlijk als je nooit de moeite hebt genomen om kritisch na 
te denken over je eigen positie. Wanneer niemand zijn eigen positie in vraag stelt, blijven 
gesprekken over racisme en seksisme ontzettend moeilijk.

Eigenlijk zal iedereen ooit wel eens onbewust een racistische of seksistische positie innemen. 
Het heeft weinig zin om dat moreel te gaan veroordelen. Maar je hebt wel de morele plicht 
om na te denken over de posities die je inneemt, om kritisch te zijn tegenover je eigen 
maatschappelijke positie.

Vaak hoor je ook de kritiek dat racisme aanklagen onnodig polariserend werkt. 
Het racismedebat leidt, net als het seksismedebat, soms tot stevige onderlinge twisten. 
Niet het minst bij de linkerzijde. Volgens sommigen is het beter dat we dergelijke debatten 
af en toe laten rusten om de lieve, progressieve vrede te bewaren. Akkoord?

Nee, helemaal niet. In een diverse samenleving moeten we net conflict omarmen. 
Dat conflict is ontzettend belangrijk omdat het één van de manieren is waardoor we 
geconfronteerd worden met onze eigen vooroordelen en privileges. Discussies en conflicten 
kunnen en zouden moeten leiden tot reflectieve processen. We moeten de discussies dus 
niet uit de weg gaan. We moeten ze net opzoeken. Ook al zijn ze soms pijnlijk en moeilijk, 
op langere termijn helpen die discussies ons vooruit.

En die discussies zijn er dus. In vergelijking met pakweg tien jaar geleden zien we dat 
er steeds meer gediscussieerd wordt over racisme. Stemt die evolutie in Vlaanderen 
je hoopvol?

Ja, er ontstaat een echt maatschappelijk debat, en dat is dus goed. Ook de grote media 
hebben steeds meer oog voor de problematiek van seksisme en racisme, en dat stemt me toch 
optimistisch. Hoe meer we erover discussiëren, hoe beter. Op termijn zal er een moment komen 
waarop die discussie ook minder noodzakelijk zal worden. Maar op dit moment is het nog 
ongelooflijk nodig. Ik zie iedere dag racisme. Iedere dag. En dat kan ik niet aanvaarden.
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Toch heb ik het gevoel dat de discussie in Vlaanderen nog steeds erg moeilijk ligt. 
Daar bestaat een historische verklaring voor. Vlaanderen was lange tijd een erg homogeen 
samengesteld landsdeel. Hoe homogener een gebied of een streek, hoe moeilijker om de 
discussie over diversiteit op gang te trekken. Door een gebrek aan confrontatie met diversiteit, 
blijft de impliciete vooringenomenheid onuitgesproken en onzichtbaar. Het contrast met 
Canada, het land waarin ik opgegroeid ben, is erg groot. Canada kent een erg grote diversiteit. 
Vanaf mijn eerste kinderjaren heb ik mensen van andere origines en religies ontmoet. 
Het waren mensen die mijn wereldbeeld in vraag trokken. Het zorgde ervoor dat ik later veel 
meer openstond voor diversiteit.

Je zegt dat de discussie in Vlaanderen moeilijk ligt. Betekent het dat je zelf ook 
tegenkanting ondervindt wanneer je je uitspreekt over racisme?

Ja, absoluut. Wanneer ik als academica spreek over racisme tegenover moslims, krijg ik erg 
vaak tegenwind of kwade reacties. Als ik ergens een lezing ga geven, krijg ik steevast e-mails 
waarin te lezen valt dat ik een “self-hating antisemitic jew” ben. Dat het een schande is dat 
ik het als Joodse opneem voor moslims. Ik krijg ook bedreigingen in de vorm van mensen die 
me waarschuwen dat het niet veilig is om ergens het woord te nemen. Soms gaat het ook over 
telefoons. Eén van die telefoons heb ik weten te traceren. Het kwam van iemand die duidelijke 
linken had met Joods Actueel. Het gaat om een erg kleine, maar heel agressieve groep binnen 
de Joodse gemeenschap. Ik vind dat heel pijnlijk. Zeker omdat ik echt wetenschappelijk 
onderzoek verricht. Het is mijn academische vrijheid die hier in het vizier wordt genomen  
door een klein deel van de Joodse gemeenschap.

Wanneer Europees racisme aangeklaagd wordt, gaan mensen er vaak op wijzen dat racisme 
ook in andere continenten welig tiert. Vaak is dat natuurlijk een excuus om het niet te 
moeten hebben over het racisme binnen een Europese context. Maar het roept natuurlijk 
ook een belangrijke vraag op, namelijk: in welke mate is racisme een westers fenomeen? 
In welke mate kent de racistische ideologie een exclusief Europese oorsprong?

Er zijn wel onderzoekers die erop wijzen dat het Europese verlichtingsproject bij uitstek 
de potentie heeft om uit te groeien tot een racistische ideologie. Moderne wetenschappen 
vertrekken immers van de nood om alles te classificeren en hiërarchieën tussen die 
classificaties aan te brengen. Pas een dergelijk model op mensen toe en je zit heel snel in 
een door en door racistische ideologie. Op die manier zou er een inherente link bestaan tussen 
een Europese traditie en het ontstaan van het racisme.

Zelf ben ik daar lang niet zo zeker van. Ik denk dat iedere samenleving poogt om de sociale 
werkelijkheid te organiseren. En vanaf het moment dat je onderverdelingen aanbrengt, 
loop je het gevaar om in patronen van uitsluiting terecht te komen. Dat zie je overal ter wereld 
gebeuren. Wat wel het geval is, is dat de westerse manier om de wereld te organiseren 
en groepen uit te sluiten, erg dominant is geworden. Dat heeft alles te maken met de 
positie die het Westen heeft ingenomen in de wereldpolitiek van de afgelopen eeuwen. 
We moeten goed beseffen dat op een bepaald moment in de geschiedenis 83 procent van deze 
aarde gekoloniseerd werd door Europa. Het is die mix tussen een enorme machtspositie en 
een bepaald patroon van uitsluiting die ervoor gezorgd heeft dat de westerse, Europese vorm 
van racisme dominant werd.

Hou er dus rekening mee dat sommige vormen van racisme in andere continenten 
hun oorsprong kennen in de Europese geschiedenis. Kijk bijvoorbeeld naar Rwanda. 
De genocide van 1994 valt terug te voeren op het onderscheid tussen Hutu’s en Tutsi’s. 
Dat onderscheid werd gecultiveerd en verwetenschappelijkt door de Belgische kolonisator. 
Die heeft er echt twee rassen van gemaakt. In het geval van Rwanda zie je dus duidelijk dat 
een westerse vorm van racisme geïmporteerd wordt.
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Vaak hoor je ook dat net die Europese vorm van racisme, dat harde 
pseudowetenschappelijke racisme, voorbij is. In één zucht wordt daaraan toegevoegd dat 
we eigenlijk geen probleem meer hebben met racisme. Als we iets zeggen over moslims 
bijvoorbeeld, dan gaat het om culturen die we bekritiseren. Niet om racisme. Akkoord?

Helemaal niet. Maar om dat te begrijpen moet je vertrekken van de premisse dat racisme 
geen vaststaand gegeven is. Het uit zich doorheen de geschiedenis op verschillende wijzen. 
Voor de Shoah kende je in Europa vooral een vorm van biologisch racisme. In de jaren na 
de Shoah werd besloten om die taal van het biologisch racisme te verbannen. Europa wou nooit 
meer terug naar die soort van racisme. Het concept ras werd voortaan achterwege gelaten.

Maar de term ras werd vervangen door cultuur. Dat is het meest duidelijk te zien in 
documenten die UNESCO schreef in de jaren vijftig. Daarin staat duidelijk te lezen: 
‘We no longer believe in the category of biological race, we will now speak of cultures’. 
Let wel, UNESCO benadrukte dat iedere cultuur een rijkdom bijbracht tot de mensheid. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om geen hiërarchie aan te brengen onder de verschillende 
culturen. Maar gaandeweg sloop dat wel opnieuw binnen. Het hele discours waarin 
multiculturalisme wordt dood verklaard, is niets anders dan de terugkeer van het racisme. 
Waar we vroeger een hiërarchie aanbrachten onder rassen, wordt nu een hiërarchie onder 
culturen doorgevoerd. Wat sommigen vandaag cultuurkritiek noemen, is dus niets anders dan 
gratuit racisme.

Dat racisme vermomt zich ook soms in de heldhaftige bescherming van de seculiere 
staat. Hoofddoeken, lange rokken, openbare uitingen van religiositeit. Wanneer moslims 
het doen, staat het steevast haaks op seculariteit. Wanneer andere religies het doen, 
wordt er doorgaans gezwegen.

Klopt. Maar we moeten ook de notie van een seculiere staat zelf durven in vraag stellen. 
Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een seculiere staat of samenleving? Ik moet altijd lachen als 
mensen spreken over een seculiere staat. Volgens mij bestaat die niet in België. Maar dat merk 
je pas als je in een minderheidspositie zit. Als je niet-christelijk bent, zie je pas hoe christelijk 
deze samenleving nog steeds is.

Wanneer ik beweer dat deze samenleving christelijk is, dan heb ik het niet over het geloof van 
individuen, wel over hoe de samenleving gestructureerd is. Denk aan de kerkklokken die je 
hoort luiden, het gegeven dat zondag de rustdag is, het tijdstip van vakanties en feestdagen, 
enzovoort. De hele structuur van deze samenleving is nog steeds christelijk. Daarom is het 
volgens mij niet juist om te spreken over een seculiere samenleving. Het is toepasselijker om te 
spreken over een post-christelijke samenleving.

Vergeet ook niet dat het secularisme zelf het product is van een christelijke samenleving. 
Het jodendom kent bijvoorbeeld niet die seculiere traditie. Het ontstaan van het secularisme 
is verbonden met de opkomst van het protestantisme in Europa. Heel cru gesteld komt het 
protestantisme neer op een verinnerlijking van het geloof. Geloof werd iets van het individu. 
Het accent verschoof van de publieke naar de private ruimte. Dat aspect van het protestantisme 
is vrij dominant geworden binnen Europa en speelde een rol in de toenemende secularisering.

De scheiding tussen kerk en staat is eigenlijk de verdienste van het protestantisme. 
Maar godsdiensten die veel meer belang hechten aan publieke rituelen, zoals het katholicisme, 
het jodendom of de islam, kregen het zo moeilijker. Geloof belijden binnen de publieke 
ruimte werd steeds minder toegelaten. De moslims zijn daar nu het grootste slachtoffer 
van. Omwille van de Shoah worden uitzonderingen gemaakt voor Joden. Van hen wordt het 
gedoogd dat ze hun religie in het openbaar belijden. Maar dat geldt dus niet voor moslims. 
Dat onevenwicht kan niet. Eigenlijk zou iedere religie zich mogen uitdrukken in het publieke 
terrein. Als we uitzonderingen toelaten voor één godsdienst, moeten we ook uitzonderingen 
toelaten voor andere godsdiensten.

In je onderzoek wijs je erop dat de manier waarop moslims tegenwoordig worden 
uitgesloten veel gemeen heeft met het antisemitisme van weleer?

Eén ding wil ik wel duidelijk maken. Wanneer ik een vergelijking maak tussen het  
antisemitisme van weleer en de islamofobie nu, dan neem ik niet de jaren dertig als 
referentiepunt. Wel de negentiende eeuw. Ik vergelijk dus het antisemitisme van het einde van 
de negentiende eeuw met de houding tegenover moslims op het einde van de twintigste eeuw.

Op het einde van de negentiende eeuw is het antisemitisme nog niet vernauwd tot een 
puur biologisch racisme dat zo kenmerkend was voor het nazisme. Het is die heel specifieke 
vorm van antisemitisme die uiteindelijk tot de Shoah heeft geleid. Die specifieke vorm van 
antisemitisme is historisch gezien een vrij beperkt fenomeen. Vanaf het begin van de twintigste 
eeuw komt het echt op, en het wordt dominant tijdens het interbellum.

Net zoals je op het einde van de negentiende eeuw een structurele uitsluiting had van Joden, 
zo heb je nu een structurele uitsluiting van moslims. Of het nu op onderwijs, politiek of de 
arbeidsmarkt aankomt, moslims zijn steeds ondervertegenwoordigd. Dat is het symptoom van 
een structurele vorm van uitsluiting.
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Ook qua economische ontwikkeling zie je een parallel tussen de positie van de Joden in de 
negentiende eeuw en de positie van moslims nu. Moslims werden op een bepaald moment 
uitgenodigd omdat ze economisch nuttig waren. We hadden ze in de jaren vijftig en zestig 
nodig als gastarbeiders, maar vanaf de jaren zeventig valt die economische rol weg en zie je 
de eerste wrijvingen komen.

Een vergelijkbaar verhaal kan verteld worden over de Joden in de negentiende eeuw. 
Aanvankelijk speelden sommige Joden zoals de Rothschilds een belangrijke rol in de financiële 
sector, en omwille van die positie kregen ze toegang tot hoge kringen. Maar wanneer 
eenmaal die positie wegviel zie je ook uitsluitingsmechanismen ten aanzien van Joden 
ontstaan. Ze waren niet langer gewenst, van zodra ze niet langer economisch nuttig waren. 
In de negentiende eeuw had je ook debatten over de relatie tussen secularisme en jodendom. 
Net zoals je dat nu hebt over het secularisme en de islam.

Honderdvijftig jaar geleden werd onder het mom van laïciteit gediscussieerd over het feit of 
Joden een keppeltje mochten dragen in de publieke ruimte. In Frankrijk was dat op een bepaald 
moment verboden voor Joodse mannen. Het debat dat toen gevoerd werd, is erg vergelijkbaar 
met het debat dat je nu over de hoofddoek hebt. Ook over de pruiken van Joodse vrouwen, 
kasher en besnijdenis had je een heel levendige discussie. Opnieuw, erg vergelijkbaar met 
de manier waarover nu over rituelen van moslims wordt gebabbeld.

VN-commissaris Mensenrechten: Europa dreigt fouten 
jaren dertig te herhalen – Thomas Decreus

Het artikel verscheen op www.dewereldmorgen.be, woensdag 14 oktober 2015.

Zeid Ra’ad Al Hussein, VN-commissaris Mensenrechten, waarschuwde reeds meermaals dat 
Europa lijdt aan collectief geheugenverlies. Hij ziet angstwekkende gelijkenissen tussen de 
manier waarop er in de jaren dertig over Joodse vluchtelingen werd gesproken en de manier 
waarop we vandaag over vluchtelingen spreken.

“Frankrijk heeft zijn absoluut absorptievermogen bereikt met betrekking tot de opvang van 
vluchtelingen.”

Het is een quote die perfect afkomstig kan zijn van een Marine Le Pen. Of van een Franse 
extreem-rechtse intellectueel als Eric Zemmour. Vervang Frankrijk door Vlaanderen en je zit 
met een letterlijke quote van De Wever. Ook hij had het tijdens zijn beruchte openingscollege 
aan de UGent over een absorptievermogen dat bereikt was.

Maar van wie is het hierboven aangehaalde citaat afkomstig? Wel, niet van Le Pen, evenmin 
van Zemmour of De Wever. Het is een uitspraak die dateert van 1938. Het ging toen niet over 
Syrische vluchtelingen maar over Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland. En het citaat is niet 
afkomstig uit een obscuur fascistisch krantje uit die tijd, maar komt uit de mond van de officiële 
Franse vertegenwoordiger op de conferentie van Evian. 2322



Evian: prélude op de Shoah

Die conferentie van Evian was een internationale conferentie die vertegenwoordigers van 
tweeëndertig landen rond de tafel bracht. Onderwerp van de bijeenkomst? Wat te doen met 
de grote stroom van Joodse vluchtelingen uit Duitsland. De ontheemde Joden uit Duitsland 
hadden massaal hun hoop gevestigd op de uitkomst van die conferentie. Ze verwachtten dat 
de internationale gemeenschap hen de hand zou reiken door asiel aan te bieden.

Maar die hoop werd gauw de kop ingedrukt. De uitkomst van de conferentie was erg mager, 
en in het licht van wat er daarna zou gebeuren, zelfs ronduit choquerend. Zoals de hier 
aangehaalde quote van de Franse delegatie doet vermoeden, weigerden de meeste landen 
resoluut om Joodse vluchtelingen binnen te halen. De Australische vertegenwoordiger haalde 
aan dat zijn land wou beletten dat “raciale problemen geïmporteerd werden”.

De conferentie van Evian werd op die manier één van de preludes op de Shoah. Toen het Hitler 
duidelijk werd dat Duitse Joden niet zouden uitwijken, bleef immers slechts één optie over om 
zich te ontdoen van het zogenaamde ‘Joodse probleem’: uitroeiing.

Kakkerlakken

Nu, zevenenzeventig jaar na de conferentie van Evian, waarschuwt de VN-commissaris 
voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein dat de geest van Evian weer helemaal terug 
is. In een stuk dat enkele maanden geleden verscheen, wijst de VN-commissaris erop dat 
de manier waarop we nu over vluchtelingen spreken sterke gelijkenissen vertoont met 
de manier waarop in de jaren dertig over Joodse vluchtelingen werd gesproken.

Zeid Ra’ad Al Hussein trekt dan ook aan de alarmbel: “Vandaag zijn antisemitisme, 
islamofobie, xenofobie en een antimigratiesentiment opnieuw aan een opmars bezig in Europa. 
En dat moeten we nu een halt toeroepen. In een grote Britse tabloid werden migranten 
recentelijk nog ‘kakkerlakken’ genoemd door een columniste. Radio Mille Collines gebruikte 
hetzelfde woord om Tutsi’s te omschrijven in de aanloop naar de Rwandese genocide. 
Ook het naziblad van Julius Streicher, Der Stürmer, gebruikte dat woord om de Joden 
te omschrijven. Ook politici over gans Europa doen in ruil voor stemmen en applaus mee 
aan dit soort opbod.”

Ontmenselijking

Dat de waarschuwing van Zeid Ra’ad Al Hussein terecht is, mag blijken uit de sterk 
toegenomen aanvallen op migranten en asielcentra. Dit jaar alleen al werden er meer dan 500 
aanvallen tegen asielcentra geregistreerd in Duitsland. Dat betekent een verdrievoudiging ten 
opzichte van 2014. Ook in Nederland was er vorige week een aanval op een opvangcentrum 
voor vluchtelingen. Nog in Nederland vonden dit weekend betogingen plaats gericht tegen de 
komst van vluchtelingen. Hier en daar kwam het tot opstootjes. Rechts-extremistische groepen 
gaan zich steeds meer roeren en voelen zich gesterkt door het heersende vertoog  
tegenover migranten.

Ook de ordediensten keren zich steeds openlijker tegen vluchtelingen. Gisteren nog kondigde 
de gemeente Koksijde aan dat ze Very Irritating Police ging inzetten tegen vluchtelingen 
die in de gemeente worden opgevangen. Het betekent onder meer dat politie te paard zal 
patrouilleren in de duinen en dat er een verhoogd hek geplaatst wordt rond de opvangplaats. 
Daarnaast moeten vluchtelingen verplicht een badge dragen met daarop hun  
persoonlijke gegevens.

Zoals Zeid Ra’ad Al Hussein ook aangeeft, hangt dit soort van toenemende agressie 
tegenover vluchtelingen rechtstreeks samen met een door politici en media gebezigd 
discours waarin vluchtelingen ontmenselijkt worden. Men spreekt over ‘zwermen’, ‘horden’ 
of ‘toelopen’. In de lijn daarvan worden vluchtelingen gecriminaliseerd: het zijn terroristen, 
dieven of agressievelingen.

2524



Als Cécile was ik welkom, als Samira niet – Alicia Schmit

De volledige tekst is verschenen in Solidair van april 2016.

Enkele weken geleden solliciteerde Samira voor een job als onderwijzeres. Ze was al 
zo vaak afgewezen dat ze besliste het eens met een andere naam te proberen: Cécile. 
Ze kreeg onmiddellijk een enthousiast antwoord…

“Deze ervaring is echt de druppel die de emmer deed overlopen,” vertelt Samira. 
“Ik heb voortdurend het gevoel dat ik gediscrimineerd word, en dat gevoel wordt keer 
op keer bevestigd.”

Die problemen zijn niet nieuw. En Samira gaat verder: “Toen ik 12 was, won ik een 
poëzieprijs voor een gedicht met als titel: ‘Ben ik of ben ik niet in de ogen van die mensen?’. 
Een van de regels was: ‘Van mijn lichaam zien ze alleen het decor. Voor hen ben ik: 
een godsdienst, een natie, een kleur, en dan een land! Waarom wijzen ze me af, 
terwijl ik zoveel te bieden heb?’ Vandaag ben ik 33 en ik stel me nog altijd diezelfde vragen. 
Dat is toch verschrikkelijk? Het is echt vermoeiend als je voortdurend moet bewijzen dat 
je evenveel waard bent als een ander. En ik besef dat ik jammer genoeg niet alleen ben. 
Mensen worden om tal van redenen gediscrimineerd.”

Waarom hebt u het zo aangepakt?

Samira: “Het was een opeenstapeling van dingen, het ene na het andere. Op een bepaald 
moment begon ik mij af te vragen of ik paranoïde was of dat ik echt onrechtvaardig behandeld 
werd. Ik wilde de zaken in een objectief kader plaatsen. Ik moest weten of het probleem ligt 
in “wat ik ben”. Toen die schooldirecteur mijn kandidatuur eruit filterde, had ik een duidelijk 
antwoord. Als Cécile was ik welkom, als Samira niet. Zo besefte ik dat praktijktesten een sterk 
wapen tegen discriminatie zijn, want ik kon duidelijk bewijzen dat er wel degelijk sprake was 
van discriminatie.”

Praktijktests voor verhuurders, een goed idee? –  
Werner Van Mieghem

Werner Van Mieghem is sinds 1999 coördinator voor de Brusselse Bond voor het Recht 
op Wonen (BBRoW).

Onderstaande tekst verscheen in Bruzz van 10 november 2016. 
Opgetekend door Sara De Sloover.

Bij de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen krijgen we geregeld telefoontjes van mensen 
die niet eens uitgenodigd zijn om een flat te bezichtigen. Omwille van hun naam of accent, 
maar ook omdat ze leven van een vervangingsinkomen, of zelfs een laag loon. Er is een krapte 
op de huurmarkt, een immens tekort aan sociale woningen, en die gebruiken eigenaars om nog 
selectiever te zijn. Ze vragen vaak loonfiches aan kandidaat-huurders. De toekomstige huisbaas 
van een nieuw aangeworven collega vroeg onlangs een verklaring dat ze hier wel degelijk aan 
de slag was. Dat heb ik geweigerd.

In Gent hebben ze al praktijktests gehouden. Daaruit bleek dat een op de vier immokantoren 
discrimineert. Nadat de nieuwe praktijktests werden bekendgemaakt, daalde dat cijfer met 
de helft. Eind vorig jaar was ik op een studiedag georganiseerd door Brussels staatssecretaris 
voor Gelijke Kansen Bianca Debaets en minister van Huisvesting Céline Fremault. Daar werden 
ook praktijktests besproken. Er werd toen al nagedacht hoe ze dat juridisch zouden kunnen 
vormgeven, maar ik heb er sindsdien niets meer over gehoord.

Het is nu al heel moeilijk voor eenoudergezinnen of mensen met een lager inkomen op 
de Brusselse huisvestingsmarkt. Zij spenderen op dit moment al veertig of vijftig procent van 
hun inkomen aan huur, en dat verergert nog alle jaren. Als ze een ‘vreemd’ klinkende naam of 
handicap hebben, wordt het nog moeilijker. Daarom is het hoog tijd dat we praktijktests ook in 
Brussel invoeren.

Gelijkekansencentrum Unia, dat de praktijktests in Gent zal doen, heeft ook al in Brussel 
organisaties uitgenodigd om eraan mee te werken, maar van officiële kant heb ik nog niets 
gehoord. De regering werkt aan een Brusselse huurwet, maar die voorziet niet in directe 
sancties bij discriminatie. Het blijft wachten op een concreet initiatief van Debaets en 
Fremault, terwijl we door Gent en Wallonië voorbijgestoken worden. Toch zijn praktijktests 
geen zaligmakende oplossing. Je kan er eigenaars mee sensibiliseren en eventueel straffen, 
maar het helpt de huurders niet. Als de woning verhuurd is, blijft ze ook verhuurd.

Een van de voornaamste redenen waarom eigenaars discrimineren is dat ze – soms terecht – 
vrezen dat kandidaat-huurders niet zullen kunnen betalen. Daarom vragen wij al lang 
structurele maatregelen. De Brusselse regering heeft vorige week bijvoorbeeld eindelijk 
een principeakkoord afgesloten over richthuurprijzen, maar die zijn niet dwingend en zullen 
dus weinig uithalen. Mensen met een laag inkomen zouden daarnaast een huurtoelage moeten 
krijgen, die eigenaars misschien kan overtuigen aan hen te verhuren.
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De praktijktest – Dirk De Block en Youssef Handichi

Dirk De Block is gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek. Hij was meer dan tien 
jaar actief in de Brusselse jeugdsector. Dirk is coauteur van “Bruxellois en classe(s)”, 
een documentaire over de dualisering binnen het Brussels onderwijs.

Youssef Handichi is volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
Voordien was Youssef buschauffeur in Brussel, waar hij ook syndicaal afgevaardigde 
was en lid van de ondernemingsraad van de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel (MIVB).

De tekst is een hoofdstuk uit het boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om 
de samenleving te veranderen” (Peter Mertens (red.), 2015, EPO).

Mijn jaren als jeugdwerker in een Molenbeeks jeugdhuis hebben diepe sporen achtergelaten. 
Als je zoveel tijd doorbrengt met collega’s of jongeren met Marokkaanse roots, dan duurt het 
niet lang voor je geconfronteerd wordt met discriminatie. Hoewel je weet dat het bestaat, 
ben je er nooit echt op voorbereid te zien hoe dromen en levensprojecten kapotgemaakt worden 
door discriminatie. Telkens overvalt je een gevoel van machteloosheid en van woede.

Zoals die keer toen Driss, een Belgo-Marokkaanse collega, dolenthousiast was over een 
huuradvertentie: niet te duur en precies in de wijk waar hij al lang naar een woning zocht. 
Maar toen hij belde, kreeg hij te horen dat het appartement helaas net verhuurd was. 
Toen collega Hans op vraag van Driss vijf minuten later belde naar de verhuurder en wel nog 
een afspraak kon maken, werd duidelijk dat deze huisbaas liever geen Driss als huurder had.

Of die keer toen we met een Spaanse groep jongeren wilden uitgaan in het centrum van 
Brussel als afsluiter van een boeiende internationale uitwisseling. Van die vrolijke afsluiter 
kwam niets in huis want onze jongens werden geweigerd in twee danscafés.

Of toen Sarah zich wilde inschrijven voor een cursus fotografie. Sarah is een echte artistieke 
duizendpoot: een prima percussioniste, en op-en-top gepassioneerd door fotografie. 
Ze vond een avondcursus, maar haar inschrijving werd geweigerd omwille van haar hoofddoek.

Hoe slopend en wijdverspreid die discriminatie is, kun je moeilijk begrijpen als je het zelf 
niet meemaakt. Kansen, rechten en eigenwaarde worden aangevreten door die kanker 
die dromen verziekt. Mijn collega’s en de jongeren waar ik mee werk zijn de gezichten 
achter de statistieken en de krantenkoppen: ‘Een bedrijf op de drie discrimineert’, 
‘Marokkaanse jongeren hebben 40 procent kans geweigerd te worden’, ‘Op de privémarkt 
wordt een op de drie allochtone huurders gediscrimineerd’.

De toestand in België is kritiek. De kloof tussen autochtonen en allochtonen is in dit land tot 
vijf keer zo groot als in Duitsland, Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Maar liefst 55 procent van 
de mensen met een Marokkaanse origine leeft onder de armoedegrens tegenover 14 procent 
van de autochtonen.

Hoog tijd dus voor een ommezwaai. Een maatschappij die toelaat dat de droom van een deel 
van haar inwoners gedwarsboomd wordt, is zelf niet meer in staat te dromen.

Pakkans: cero, cero, cero, cero, cero…

Discrimineren mag niet. België heeft een indrukwekkend arsenaal uitstekende wetten 
die toestanden zoals eerder vermeld verbieden. Toch lijkt er weinig te veranderen. 
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum opende 764 dossiers over racisme in 2014. 
Het Gelijkekansencentrum besliste in veertien dossiers naar de rechtbank te stappen. 
Sinds de invoering van de antidiscriminatiewet in 2007 heeft de sociale inspectie welgeteld 
één proces-verbaal opgemaakt voor discriminatie op de arbeidsmarkt.

Ziet u het probleem?

In een op de drie situaties is er kans op discriminatie in verschillende maatschappelijke 
domeinen. Dat blijkt uit tal van studies en onderzoeken. Toch kun je het aantal veroordelingen 
op de vingers van één hand tellen. Kortom, de kans om in België voor discriminatie een straf te 
krijgen, is – om het met de woorden van Contador te zeggen: cero, cero, cero, cero, cero…

Hoe komt dat?

Omdat discriminatie nog altijd beschouwd wordt als een probleem tussen individuen. 
De Belgische overheid erkent discriminatie niet voor wat het is: een maatschappelijk probleem 
met ernstige sociale gevolgen. Ze beschouwt discriminatiebestrijding dan ook niet als een 
kerntaak voor haar diensten. Slachtoffers staan er grotendeels alleen voor om het bewijs te 
leveren dat ze gediscrimineerd werden. Maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk.

Hoe kun je de racistische motieven van een bedrijf bewijzen dat je niet uitnodigt voor 
een sollicitatiegesprek? Hoe kun je bewijzen dat een dancing je weigert uit racistische 
overwegingen? Hoe kun je aantonen dat er discriminatie in het spel is als het appartement dat 
je wil huren iedere keer nét verhuurd blijkt te zijn?
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Als individueel slachtoffer sta je machteloos. Klachten worden geseponeerd en dat leidt tot een 
vorm van straffeloosheid. Dat zorgt op zijn beurt dan weer voor demotivatie bij de slachtoffers. 
Negen op de tien slachtoffers van discriminatie melden het onrecht niet.

Op geen enkel ander vlak zouden we een dergelijke straffeloosheid aanvaarden. Stel je voor dat 
elke renner die er afgereden wordt op de Oude Kwaremont zelf klacht moet indienen en zelf 
moet bewijzen dat zijn tegenstander doping gebruikt. Of stel je voor dat alle autobestuurders 
het voetgangerslicht aan hun laars lappen. Wie van de sokken gereden wordt op het zebrapad 
moet zelf maar klacht indienen.

Wat dioxinekippen kunnen betekenen voor gelijke rechten…

Om een idee te krijgen hoe een moderne overheid discriminatie op een structurele en 
systematische manier kan aanpakken, moeten we het eerst hebben over… dioxinekippen.

In 1999 brak het dioxineschandaal uit. Vetsmelter Verkest mengde vervuilde transformatorolie 
met dierlijke vetten, bestemd voor kippenvoer. Giftig dioxine kwam zo in onze voedselketen 
terecht. Sinds de dioxinecrisis is het bewustzijn gegroeid dat voedselveiligheid niet alleen 
overgelaten mag worden aan de goodwill of zelfcontrole van individuele bedrijven.

In de nasleep van de crisis werd het Federaal Voedselagentschap opgericht, een dienst met 
meer dan 1 300 medewerkers. Het Federaal Voedselagentschap groepeerde de werkzaamheden 
van een aantal diensten die eerder verspreid waren bij de ministeries van Landbouw  
en Volksgezondheid.

Het Federaal Voedselagentschap stelde normen op en werkte procedures uit. En ja, dat 
zorgde voor wrevel bij sommige spelers in de sector. Want die procedures, dat vergde 
extra administratie. En de te respecteren normen, dat kostte natuurlijk ook geld. 
Er moest immers geregistreerd en bijgehouden worden. Maar het is gerechtvaardigd 
die extra inspanningen te eisen, het gaat hier om een zaak van algemeen belang. 

De bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten garanderen dat elk 
detail in de hele keten van de voedselproductie correct verloopt.

Het Voedselagentschap informeert en sensibiliseert de bedrijven. Maar er is meer. 
Meer dan de helft van de 1 300 medewerkers voeren controles op het terrein uit. 
Jaarlijks realiseren zij 120 000 controlemissies. Probleemsectoren of –bedrijven worden 
in kaart gebracht dankzij een meldpunt waar jaarlijks duizenden klachten binnenkomen. 
Bedrijven die niet voldoen, krijgen bindende aanbevelingen die worden opgevolgd door 
een inspectie. Wanneer de aanbevelingen niet worden gerespecteerd, vallen er sancties: 
boetes, tijdelijke sluiting of zelfs verbod tot uitbating.

Een 21ste-eeuws Gelijkheidsagentschap

Het is tijd om ook de discriminatiebestrijding de 21ste eeuw binnen te loodsen en met 
een moderne, maatschappelijke aanpak gelijke rechten te vrijwaren voor iedereen in onze 
samenleving. De tijd is rijp voor een Gelijkheidsagentschap dat als missie heeft discriminatie 
te voorkomen en daar waar het de kop opsteekt aan te pakken en uit te roeien. De kern van 
dat Gelijkheidsagentschap moet gevormd worden door een leger gelijkheidsinspecteurs dat 
100 000 discriminatietesten per jaar kan uitvoeren: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, 
op de huurmarkt of bij discotheken. Zonder systematisch te testen, zullen we er nooit in slagen 
om de pakkans op discriminatie drastisch te verhogen. Het goede nieuws is dat er al heel 
wat internationaal erkende procedures bestaan die het mogelijk maken om vrij eenvoudig 
testen uit te voeren, zoals mystery shopping (een persoon doet een aankoop in een winkel 
of restaurant of bij een andere dienstverlener en beschrijft zijn bevindingen nauwgezet) 
en vergelijkende praktijktesten.

Het maatschappelijk bewustzijn aanzwengelen

In 1999 was er een dioxinecrisis nodig om de publieke opinie wakker te schudden: 
voedselveiligheid is een zaak van algemeen belang en moest dringend aangepakt 
worden. Wij moeten niet wachten op een crisis om wakker te schieten en als overheid een 
Gelijkheidsagentschap op te richten. Meer nog, een Gelijkheidsagentschap zal als eerste taak 
hebben om de brede publieke opinie te sensibiliseren rond discriminatie als maatschappelijk 
probleem. Door discriminatie in kaart te brengen en aan te tonen dat het een wijdverspreid 
en alledaags probleem is met ernstige gevolgen. Het Minderhedenforum haalde dagen 
na elkaar de voorpagina’s dankzij één onderzoek uitgevoerd door één mystery shopper. 
Stel je het maatschappelijk en politiek debat eens voor als jaarlijks duizenden bedrijven getest 
worden op discriminatie. Het besef moet er komen dat een maatschappij die discriminatie 
toelaat, iedereen verliest.

The best return on investment…

Discriminatie is een aanslag op de rechten van de slachtoffers: recht op een job, op een goede 
school, op een woning, op een toekomst. Maar eigenlijk verliest de hele maatschappij bij 
discriminatie. Discriminatie zorgt voor een gigantische verspilling van talent. Artiesten die 
ons nooit zullen ontroeren. Kinderverzorgsters die nooit de aller-allerliefste juf kunnen worden 
van onze kinderen. Wetenschappers die nooit het geneesmiddel zullen vinden voor jouw 
ziek kleinkind. En naast die gigantische menselijke kost is er ook een economische kost. 
Een Amerikaanse studie durft daar een cijfer op te plakken en rekende uit dat discriminatie 
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Het failliet van de autoregulatie en streefcijfers

Bijna twintig jaar na de eerste gedragscode van de koepelfederatie van uitzendbedrijven 
Federgon waarin haar leden plechtig beloofden niet meer te discrimineren, bewees 
het Minderhedenforum dat twee op de drie dienstenchequebedrijven bereid waren wel 
te discrimineren.

Na de Adeccorechtszaak in 2011 kwam er een omslag. De rechtbank veroordeelde het 
uitzendbedrijf Adecco voor discriminatie bij aanwervingen. Banen waarvoor bedrijven 
geen allochtonen wensten aan te nemen, kregen de code ‘BBB’ mee. De code staat voor 
‘Blanc Bleu Belge’, een afkorting die in de vee-industrie verwijst naar een ‘zuiver’ Belgisch 
koeienras. Sinds de rechtszaak test Federgon regelmatig de bereidheid of weigering van de 
uitzendbedrijven om in te gaan op discriminerende vragen. Federgon verplicht discriminerende 
bedrijven een actieplan uit te werken. En wie bij een derde controle nog uit de bocht vliegt, 
dreigt het kwaliteitslabel te verliezen dat Federgon toekent. Helaas moest Federgon vaststellen 
dat het aantal uitzendbedrijven dat bereid was te discrimineren in 2012 zelfs licht gestegen 
was van 28 procent naar 29 procent.

De strategie van ‘zelfregulatie’ en ‘diversiteitcharters’ heeft dus al bij al weinig effect. 
Zowel het Minderhedenforum als het Interfederaal Gelijkekansencentrum vragen dan ook 
dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt, zelf praktijktesten organiseert en 
overtreders streng sanctioneert. Hierbij kunnen we best in de leer gaan bij onze noorderburen. 
Amsterdam heeft een probleem met discriminatie in de horeca. Gekleurde klanten worden 
vaak geweigerd. De gemeente Amsterdam vond het nodig een duidelijk signaal te geven dat 
discriminatie niet kon. Vastberaden om discriminaties op te sporen en te bestraffen, kondigde 
de gemeente aan zelf mystery clients op pad te sturen. Na drie vaststellingen kan een zaak 
haar uitbatingslicentie verliezen.

de Amerikaanse economie jaarlijks 2 000 miljard dollar kost. En wat krijgen we ervoor in 
de plaats? Verhoogde werkloosheidscijfers en armoede, ongelijkheid en maatschappelijke 
breuken, wantrouwen en woede.

Dat is niet de maatschappij waar ik van droom. Ik droom van een maatschappij waarin iedereen 
zijn plek vindt, waaraan iedereen kan bijdragen, waar iedereen zich volledig kan ontplooien.

De overheid als voorbeeldfunctie

De overheid moet hierin een voorbeeldrol spelen. Overheidsdiensten moeten zoveel mogelijk 
een afspiegeling zijn van de samenleving. Diversiteit geeft een signaal: iedereen hoort erbij.

Midden jaren 1980 verwelkomde het jeugdhuis waar ik werkte vooral blanke kinderen, 
hoewel de wijk veel gekleurder was. Pas toen eerst een vrijwilliger en later een jeugdwerker 
met Marokkaanse roots de ploeg vervoegden, vonden ook de kinderen van Marokkaanse 
families hun weg naar het jeugdhuis. De gemengde animatorploeg gaf het teken: 
iedereen is hier welkom.

Gemengde overheidsdiensten zouden niet alleen een belangrijk signaal sturen naar de 
gebruikers, maar evengoed naar de 1 miljoen overheidswerknemers. Een vriend van 
Afrikaanse herkomst die bij de spoorwegen werkt, vertelde me dat toen hij pas was 
aangeworven bij de spoorwegen, hij en zijn collega na een volle werkdag naast elkaar zaten 
op de tram, op weg naar huis. Zijn collega bekende dat hij ‘nooit had gedacht dat hij ooit 
naast “een zwarte” op de tram zou zitten’. Door samen te werken krijgen zij de kans elkaar 
beter te leren kennen en te waarderen. Maar zij kregen die kans alleen omdat discriminatie 
in de kiem gesmoord werd. Daarom moet een Gelijkheidsagentschap ook organisaties, 
bedrijven of overheidsadministraties kunnen bijstaan die werk willen maken van diversiteit en 
gelijke kansen.
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Een gelijkheidsinspectie die discriminatie test

Met mystery clients of mystery shopping en vergelijkende praktijktesten heeft een moderne 
overheid alles om discriminatie op te sporen, te corrigeren en zo nodig streng te bestraffen. 
Onze eigen overheidsdiensten passen nu al mystery shoppings toe in complexe materies zoals 
het toezicht op financiële diensten en markten.

En ook de Nationale Loterij voert mystery shoppings uit in het kader van haar beheerscontract 
met de federale overheid. Krantenwinkels die betrapt worden op de verkoop van 
loterijproducten aan minderjarigen krijgen een sanctie die kan gaan van een tijdelijke 
schorsing tot zelfs een definitieve stopzetting van de licentie na verschillende inbreuken. 
Mystery shoppers hebben hun efficiëntie dus meer dan genoeg bewezen. Mystery shoppers 
zijn ideaal om discriminatie in de dienstensector op te sporen. Zeker als het bedrijf in het 
kader van de dienst medewerkers moet sturen naar de klant, zoals een uitzendbedrijf of 
een dienstenchequebedrijf. De mystery client doet zich voor als een klant die een dienst wil 
kopen van het bedrijf. Deze mystery shopper of mystery client vraagt dan expliciet naar een 
dienstverlener ‘van hier’ of benadrukt dat hij zeker ‘een Vlaming’ wil. Als het dienstenbedrijf 
ingaat op dit verzoek, is discriminatie ontegensprekelijk vastgesteld. Als de mystery shopper 
de dienst telefonisch kan aanvragen, dan spreken we van een mystery calling. Mystery callings 
zijn misschien wel de efficiëntste manier om discriminatie te testen: simpel, goedkoop en snel.

Federgon, de koepel van uitzendbedrijven, test zelf met mystery shoppers de discriminatie 
binnen de eigen sector. De uitzendsector kwam onder vuur te liggen na het schandaal bij 
Adecco. Mystery shoppings lagen ook aan de basis van de studie van het Minderhedenforum 
die onthulde dat twee op de drie dienstenchequebedrijven bereid waren in te gaan op een 
discriminerende vraag van een klant.

De klant is koning? De koning kan ook leren

‘Ja maar, het is uiteindelijk de klant die beslist.’ Zo reageerde de woordvoerder van Federgon 
op het onderzoek over discriminatie binnen de sector van de dienstencheques. De klant 
is koning, niet waar? Discriminatie is illegaal, ook als dat gebeurt op vraag van de klant. 
Maar los daarvan hebben bedrijven natuurlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Als zij opkomen voor hun werknemers, heeft dat een opvoedend effect bij de klanten.

Zo werkte Leila, een vriendin van me, als verzorgster. Een oudere vrouw twijfelde eerst om 
haar in dienst te nemen. Maar de bedrijfsleidster hield voet bij stuk en stelde Leila persoonlijk 
voor aan de bejaarde vrouw. De ontmoeting en het vertrouwen van de directrice in Leila braken 
de weerstand bij de klant en ze besloot Leila een kans te geven. Nu kan die vrouw niet meer 
zonder Leila en wordt ze beschouwd als familie.

Wanneer harde bewijzen ontbreken…

In de geciteerde voorbeelden is de discriminatie vrij gemakkelijk aan te tonen. 
De mystery shopper vraagt immers expliciet om te discrimineren. Maar hoe toon je 
discriminatie aan bij een sollicitatie of op de huurmarkt? Sinds discriminatie bij wet verboden 
is, zijn huisbazen voorzichtiger om discriminerende voorwaarden expliciet te formuleren. 
Vandaag vind je geen zoekertjes meer met de nadrukkelijke boodschap: ‘Geen vreemdelingen’. 
Ook bij aanwervingen gebeurt het zelden dat je geschreven bewijzen in handen krijgt van 
racistische overwegingen. Adecco kon alleen veroordeeld worden omdat personeelsleden 
van Adecco intern bewijsmateriaal met de beruchte vermelding ‘Blanc Blue Belge’ aan 
SOS Racisme, Kif Kif en de socialistische vakbond ABVV bezorgden.

Een tweede hinderpaal is dat de wetgever per definitie veel subjectiviteit toelaat bij 
contractuele verbintenissen zoals een arbeids- of huurcontract. Het is het recht van iedereen 
om contracten te sluiten met wie hij wil. Niemand kan je dwingen een bepaalde persoon te 
kiezen. We hebben dus nood aan een krachtiger methode, die ons in staat stelt racistische 
motieven te onderscheiden van andere subjectieve motieven: de vergelijkende praktijktest.

Vergelijkende praktijktesten

Een vergelijkende praktijktest meet het verschil in behandeling van bijvoorbeeld een bedrijf 
ten opzichte van een allochtone en een autochtone sollicitant. Het testen gebeurt door twee 
personen te laten solliciteren voor eenzelfde werkaanbieding. De twee personen worden zo 
gekozen dat ze zoveel mogelijk op elkaar gelijken, zodat de herkomst het enige objectieve 
verschil is. De duo’s hebben hetzelfde geslacht en leeftijd en krijgen een zelfde cv toegemeten 
met gelijkaardige diploma’s en ervaring. Zo mogelijk worden de duo’s met een rollenspel 
voorbereid om hun houding, temperament en verhaal volledig op elkaar af te stemmen.

Als één keer de autochtoon wordt aanvaard voor een gesprek en de allochtoon niet… dan 
kan dat toeval zijn. Als dat drie keer gebeurt, dan is dat een aanwijzing voor discriminatie. 
We spreken dan van een vermoeden van discriminatie. En bij vijf keer is discriminatie 
een zo goed als bewezen feit. Vergelijkende praktijktesten zijn dus iets intensiever, 
maar eens zo betrouwbaar.
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Vergelijkende praktijktesten zijn de wetenschappelijke standaardmethode om discriminatie 
te onderzoeken. De testen worden ook al vijfenzeventig jaar toegepast om discriminatie te 
bewijzen in rechtszaken, met succes. In Frankrijk werden mystery clients al in 1939 ingezet 
door Antilliaanse studenten om te bewijzen dat een dancing hen – en enkel hen – de toegang 
weigerde. De actie leidde tot de sluiting van de dancing omwille van discriminatie. In Frankrijk 
organiseert de organisatie SOS Racisme al jaren vergelijkende praktijktesten. Sinds 1995 nemen 
honderden jongeren deel aan campagneweekends en ze testen in het hele land dancings op 
discriminatie. In 2002 aanvaardde het Franse Hof van Cassatie vergelijkende praktijktesten 
in een rechtszaak als bewijs voor discriminatie. Praktijktesten leidden al meerdere malen tot 
veroordelingen voor discriminatie van dancings, immobiliënkantoren, enzovoort. Sinds 2006 
worden vergelijkende praktijktesten erkend als bewijs door de Franse wet op gelijke kansen. 
En ook de Belgische antidiscriminatiewet van 2007 laat toe dat vergelijkende praktijktesten 
gebruikt worden om een vermoeden van discriminatie aan te tonen.

Na vijfenzeventig jaar ervaring zijn vergelijkende praktijktesten de kinderschoenen ontgroeid. 
De overheid mag individuen en belangenorganisaties niet langer alleen de last laten dragen 
om discriminatie op te sporen. ‘Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen 
leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar 
de inhoud van hun karakter.’ Dat zei Martin Luther King meer dan een halve eeuw geleden. 
Tijdens mijn werk in een Brussels jeugdhuis heb ik talloze jongeren en ouders ontmoet 
die dezelfde droom delen. Kleur en herkomst mogen geen rol spelen bij de zoektocht naar 
een goede school, een job, een dak boven het hoofd of een café waar je even wil samen zijn 
met vrienden. De gelijkheidsinspectie kan de aanpak van discriminatie eindelijk naar een hoger 
niveau tillen. Een droom hoeft niet altijd een droom te blijven.
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Wandeling “Welkom in 
Anderlecht. Allons les mauves, 
les blancs et les noirs”

Het Baraplein

De wijk Kuregem ligt net buiten de Brusselse binnenstad (vijfhoek) en is omgeven door 
verkeersinfrastructuur: de kleine ring, het kanaal en het westelijk ringspoor. De wijk behoort 
grotendeels tot de gemeente Anderlecht. Qua oppervlakte is Kuregem slechts één tiende 
van de gemeente Anderlecht. Een klein deel, gelegen aan het Zuidstation, behoort tot 
de gemeente Sint-Gillis en een klein deel, langs het kanaal, is Sint-Jans-Molenbeek. 
Officieel wonen er 27 000 inwoners; maar het zijn er meer dan 30 000 als we de mensen zonder 
wettig verblijf meetellen, en dit op een oppervlakte van nauwelijks 2 km². De wijk is dus zeer 
dichtbevolkt. Kuregem is een 19de-eeuwse industriewijk met van oudsher – en ook vandaag 
nog – een laaggeschoolde arbeidersbevolking. De grote meerderheid van de bevolking zijn 
bewoners met wortels in de migratie.

De wijk is een uithoek van de gemeente Anderlecht en werd zo ook behandeld. Illustrerend 
daarvoor was het bord “Welkom in Anderlecht” dat na één kilometer bij het binnenrijden 
van de gemeente Anderlecht zich aan het begin van de Wayezstraat bevond, juist over 
het kanaal, bij het buitenrijden van Kuregem. Blijkbaar maakte voor de Anderlechtse politici 
Kuregem geen deel uit van hun gemeente. Uit protest hiertegen heeft er vanaf 1999 aan 
het Baraplein en aan de Anderlechtsepoort een tijdlang een spandoek gehangen met daarop 
“Welkom in Anderlecht”. Dit om politici duidelijk te maken dat Kuregem wel degelijk behoort 
tot de gemeente Anderlecht.

Tot eind van de jaren ‘90 was men het over de partijgrenzen heen erover eens dat er zo weinig 
mogelijk moest worden ingegrepen in Kuregem. De gemeente trof gedurende meer dan 
30 jaar geen maatregelen om de openbare ruimte en de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. 
Deze langdurige desinteresse van de gemeentelijke overheid resulteerde in een verloedering 
van de wijk en in een toename van de sociale problemen.

Kuregem werd als wijk gedurende vele jaren uitgesloten en gediscrimineerd. Discriminatie is 
iemand (in dit geval een hele wijk) op basis van een verschil in een gelijke situatie ongelijk 
behandelen. Racisme is discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of nationaliteit. 
De wet op het racisme is nooit toegepast geweest op de gemeentelijke overheid 
van Anderlecht. Toch  is hier volgens onderzoekster Muriel Sacco van de ULB sprake van 
institutioneel en politiek racisme (Brussels Studies).

Alhoewel alles nog moeizaam verloopt, telt de wijk nu wel mee. Het gemeentelijk initiatief 
Mulieris is daar een mooi voorbeeld van. In het plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid krijgen ook nieuwkomers kansen om werkervaring op te doen in 
een naaiatelier.

Foto uit 2001
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Stolpersteine

Stolpersteine zijn gedenktekens aangebracht in de stoep voor de toegang tot huizen van 
mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd en/of vermoord zijn. ‘Stolperstein’ betekent 
letterlijk vertaald ‘struikelsteen’. Je struikelt over de stenen met je geweten en je hart, en je 
buigt om de tekst te kunnen lezen. Het project is van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

In België werden in het Brussels gewest in mei 2009 de eerste stenen aangebracht, waaronder 
twee stenen in de Jorezstraat, waar de ouders van Bella Swiatlowski destijds woonden. 
Bella ontdekte bij een bezoek aan Berlijn in 2006 deze gedenktekens. In Berlijn liggen er 
trouwens enkele duizenden van deze Stolpersteine. In heel België zijn er nu meer dan 200 
van deze struikelblokken. Ieder jaar komt Gunter Demnig naar België om er nieuwe te leggen. 
In heel Europa liggen er reeds meer dan 45 000.

Tijdens de bezetting van België zorgden Duitse verordeningen voor uitsluiting en discriminatie 
van Joden. De verordeningen hadden de bedoeling Joden te identificeren, te weren uit het 
economisch leven en ze sociaal te isoleren om zo hun banden met de rest van de bevolking 
te verbreken. Van de 4 000 Joden die bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog in Kuregem 
woonden, werden er 1 700 gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau.

Golda Rozenberg en Mosiek Najmiler werden, via Mechelen, gedeporteerd met het negende 
transport. Mosiek Najmiler sneed stoffen voor een kleermaker. De aanwezigheid van Joden 
was verbonden met het slachthuis en de aanwezige textielindustrie. De meeste Joden waren 
zelfstandige ambachtslui en werkten, in de omgeving van het slachthuis, als lederbewerker of 
als kleermaker. De aanwezigheid van de groothandel in kleding in de Brogniezstraat en in de 
textieldriehoek is hiervan een verderzetting.

Les citoyennes responsables

Rijkswachters schoten op vrijdag 7 november 1997 op het kruispunt van de Brogniezstraat 
en de De Fiennesstraat Saïd Charki dood, een jonge Marokkaan van 24 jaar. Saïd woonde 
met zijn moeder en zus in de Rossinistraat. Hij had maar pas deze woning verlaten, 
toen de rijkswachters hem – zonder verwittiging – neerschoten onder het oog van jongeren 
uit de buurt. Alle omstandigheden toonden aan dat Saïd ook zonder geweld te vatten was 
geweest. Hij was niet gewapend. Saïd was op dat moment opgeroepen om ‘s anderendaags te 
verschijnen voor het gerecht wegens het dealen van drugs.

De feiten gebeurden na twee weken van versterkte politiecontroles in de wijk, in het kader van 
de gemeentelijke politieactie ‘Secureghem’. Tijdens deze politieactie werden vele jongeren uit 
de wijk onderworpen aan controles.

Onbegrijpelijk is dat er geen enkele vervolging is geweest van de rijkswachters die deze jonge 
Marokkaan neerschoten.

De dood van Saïd Charki was de aanleiding voor de ‘rellen van Kuregem’ 
eind 1997 – begin 1998, waar jongeren en ordediensten met elkaar slaags raakten.

Foto uit 1997
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De revolte van de Kuregemse jongeren was gericht tegen de dagelijkse vernederingen bij 
controles en tegen het buitensporig politiegeweld. De afkeer van jongeren tegenover alles 
wat de overheid vertegenwoordigt was groot omdat ze voor hen het symbool waren van 
een maatschappij waarin ze niet aan de bak komen. De werkloosheid in Kuregem is torenhoog. 
Nu nog. De jongerenwerkloosheid bedraagt 50%. De kans om als jonge, laaggeschoolde 
allochtoon werk te vinden is bijna onbestaande. In deze wijk groeit een hele generatie van 
jongeren op voor wie werken een volledig abstract begrip is.

In de dagen na de rellen speelden vooral de moeders van de kinderen en de jongeren die 
bij de rellen betrokken waren, een bemiddelende en kalmerende rol. Nog geen week na 
het neerschieten van Saïd Charki, op donderdag 13 november 1997, legden tien vrouwen 
uit de wijk – “Les citoyennes responsables” – een 30 pagina’s tellend document voor aan 
burgemeester Christian d’Hoogh. Met hun bedenkingen en concrete voorstellen gingen zij 
de dialoog aan met de verschillende politieke gezagsdragers.

Positief was ook dat de rellen een stimulans betekenden voor de oprichting van nieuwe 
initiatieven in de wijk en dat bestaande organisaties een nieuwe impuls kregen.

Het Raadsplein

Sinds 2009 is het Raadsplein opnieuw aangelegd. Het is een mooie ontmoetingsruimte. 
De gemeente investeert nu wèl in Kuregem. Het was ooit anders. Het Anderlechtse 
gemeentebestuur heeft gedurende meer dan 35 jaar Kuregem verwaarloosd.

Toch bevindt het gemeentehuis van Anderlecht zich sinds het einde van de 19e eeuw in 
Kuregem. De eerste drie Anderlechtse gemeentehuizen bevonden zich in de buurt van  
Sint-Guido. Toen in de 19e eeuw Kuregem veel sneller groeide dan de rest van Anderlecht 
ijverden de industriëlen van toen voor een afscheuring van Anderlecht en wensten dat 
Kuregem een zelfstandige gemeente zou worden.

Omdat dit op protest stootte van het toenmalige gemeentebestuur, gooiden de industriëlen het 
over een andere boeg. Ze boden de gemeente gratis grond aan om daarop binnen zeven jaar 
een gemeentehuis te bouwen. De industriëlen stelden eveneens een som geld ter beschikking 
om de bouw te bekostigen. De gemeente ging akkoord en besliste in 1872 tot de bouw van een 
nieuw gemeentehuis in Kuregem.

Het gebouw kijkt vooruit naar de stad Brussel en keert de rug toe naar Anderlecht. 
Het gemeentehuis werd ingeplant op de as met het Zuidstation uit 1864.

Heel lang is Kuregem in de steek gelaten door het gemeentebestuur. Voor politici viel er weinig 
te rapen in een wijk vol werklozen en migranten. Aangezien de bevolking voor een groot deel 
uit vreemdelingen bestond, was Kuregem van weinig electoraal belang. In de jaren ’90 had 
ruim twee derde van de inwoners een vreemde nationaliteit. Bovendien hadden vreemdelingen 
geen stemrecht, tot 2006 ook niet op gemeentelijk vlak. Ook vandaag is Kuregem op politiek 
vlak ondervertegenwoordigd. Van de 47 gemeenteraadsleden wonen er zes in Kuregem. 
Geen enkele Kuregemnaar zetelt in het schepencollege, terwijl ruim een vijfde van de 
Anderlechtenaren in deze wijk woont.

Het beperkte stemrecht voor vreemdelingen is een wettelijke discriminatie. Er bestaan ook 
andere wettelijke discriminaties: vreemdelingen kunnen in openbare diensten geen vast 
contract bekomen en vreemdelingen van buiten de Europese Unie hebben een werkvergunning 
nodig om in ons land te kunnen werken.
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Solidair Wonen

Naast wettelijke discriminaties zijn er ook feitelijke discriminaties. Dit kan gebeuren vanuit de 
overheid, zoals bij politiecontroles gericht op vreemdelingen. Er zijn ook feitelijke discriminaties 
door privépersonen en -instanties bij het zoeken naar werk, een woning, in het onderwijs of 
vrije tijd.

Gezinnen die OCMW-steun ontvangen, grote gezinnen – zeker wanneer er nog jonge kinderen 
zijn – en mensen met een visuele beperking worden gediscrimineerd op de huisvestingsmarkt. 
Als gezinnen van vreemde origine worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een woning 
spreekt men van racisme.

Antiracisme of racisme keren is opkomen voor gelijkheid. Het betekent een gelijke behandeling 
in gelijke situaties, gelijke rechten en gelijke kansen ongeacht of men behoort tot de natie of 
niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in België de bijna permanente aanwezigheid 
van xenofobie, van een onderscheid maken tussen wie behoort tot de natie en wie niet. 
Wat mee leidde tot de Jodenvervolging. Is dit vandaag anders?

Onze bevolking kent verschillende groepen met verschillende rechten. Belgen zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister. Mensen die in ons land wonen en een vreemde 
nationaliteit hebben, zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. Zij behoren niet helemaal 
tot de natie en hebben niet dezelfde rechten. Ten slotte verblijven er in ons land mensen die 
helemaal niet behoren tot onze natie, mensen zonder een wettig verblijf. Ze zijn in geen enkel 
register ingeschreven. Zij hebben geen recht om hier te werken. Voor het overige hebben zij 
heel wat rechten maar gezien hun precaire situatie zijn ze moeilijk afdwingbaar.

‘Solidair Wonen’, gevestigd in het kraakpand Grondelsstraat 5, wil mensen gelijke kansen 
geven. Dit initiatief is een aanklacht tegen de enorme leegstand in Brussel. In het kraakpand 
wonen sinds eind 2011 enkele gezinnen zonder wettig verblijf.

Jan en Isabel, die het initiatief namen, besteedden heel wat tijd aan het zoeken van een 
geschikt leegstaand pand dat bewoonbaar was met geen al te grote ingrepen. Eerst hebben ze 
geprobeerd een fatsoenlijke procedure te volgen door een conventie met de eigenaar te sluiten 
alvorens binnen te gaan. Tot op heden is de eigenaar er niet op ingegaan. Toch is kraken 
een win-winsituatie. De eigenaar moet geen leegstandtaks betalen en onderhoud en 
verwarming zijn gratis voor hem. Bewoners zonder wettig verblijf hebben gratis een woonst. 
Een conventie biedt enige zekerheid.

In het kraakpand hebben ook enkele kunstenaars hun atelier. Sinds Jan en Isabel er niet meer 
wonen, nemen zij het beheer van het gebouw op zich.

Kraken is niet echt strafbaar. Bij rechtspraak wordt het eigendomsrecht geplaatst tegenover 
het recht op wonen. De huidige minister van Binnenlandse Zaken overweegt om kraken wel 
strafbaar te maken.

Jan nam samen met enkele anderen ook het initiatief voor Solidar-it. Doel van het project is het 
faciliteren van de uitwisseling van solidariteit tussen burgers onderling en tussen burgers en 
sociale organisaties. Concreet maakt Solidar-it daarvoor een website (www.solidar-it.org) die 
mensen met een hulpvraag verbindt met mensen uit de buurt die willen en kunnen helpen. 
Sociale organisaties kunnen hulpvragen beheren van mensen zonder toegang tot het internet.
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De muur van Kuregem

Aan de Chomé Wynsstraat werd in de jaren ’90 door het gemeentebestuur met stalen 
damplaten een metershoge muur opgetrokken. Die moest de appartementen, waarin 
voornamelijk Belgische bejaarden woonden, beschermen tegen diefstal en vandalisme van 
spelende en rondhangende jongeren van vreemde origine. De muur werd opgetrokken 
om vluchtwegen van mogelijke dieven af te snijden en om de rust en de veiligheid van de 
bejaarden te vrijwaren. Had men geen andere oplossing kunnen bedenken? Wat waarborgt de 
hoogste veiligheid: investeren in afsluitingen, plaatsen van camera’s, extra politie en repressie 
of investeren in werk en in sociale voorzieningen zoals beter en aangepast onderwijs en 
ontspanning voor jongeren?

De door de buurtbewoners genoemde “le Mur de la Honte” (de muur van de schande) was 
één van de twee muren in Kuregem. De andere bevond zich aan de Bergensesteenweg, 
waar zich nu het Dauwpark bevindt.

Ergens tussen 2001 en 2004 werd de stalen muur afgebroken. Het komt er nu op aan om ook 
de onzichtbare muur van vooroordelen en sluipend racisme te slopen. In 1998 maakte Panorama 
een uitzending over de muur van Kuregem.

Op de plaats waar de muur stond, bevindt zich nu “Le Pot’ Albert”. Deze stadstuin is gestart in 
2015 nadat eerst – in het kader van het wijkcontract Kanaal-Zuid – het vervuilde terrein werd 
gesaneerd. Een derde van de percelen wordt individueel bewerkt en twee derde collectief.

“Le Pot’ Albert” is een initiatief van “Le Projet de Cohésion Sociale du square Albert Ier” 
(PCS Albert) (Het project voor Sociale Cohesie). PCS Albert richt zich tot de bewoners van 
de appartementsgebouwen van de Anderlechtse Haard en Assam op de Albert I-square. 
Het heeft de bedoeling om de participatie van de bewoners, het contact tussen de bewoners 
onderling en de communicatie van de huurders met de Anderlechtse Haard te verbeteren.

Foto uit 2001
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Stadion Frank Vercauteren en FEFA

Football – Etudes – Familles – Anderlecht (FEFA) spitst zich toe op de sociale 
inschakeling en de ontplooiing van jongeren via sport. De vzw bestaat uit drie partners: 
de gemeente, de Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA) en de Leonardo da Vinci-school. 
Dankzij dit project kunnen 145 jongeren van 6 tot 20 jaar – leerlingen van de 
school en jongeren uit Kuregem – officieel het paarswitte truitje van RSCA dragen. 
FEFA bestaat uit drie complementaire delen: voetbal, school en gezin.

Voetbal: acht teams, opgedeeld in zes categorieën, vertegenwoordigen Brabant onder 
de hoede van RSCA tijdens de regionale kampioenschappen, georganiseerd door 
de Belgische Voetbalbond. De spelers trainen in het Vercauterenstadion in de Transvaalstraat 
naast Leonardo da Vinci.

School: alle jongeren die in het FEFA-project zijn ingeschreven worden op school begeleid, 
vooral via een huiswerkklas in de lokalen van Leonardo da Vinci.

Gezin: de jongeren en hun gezin genieten psychosociale steun door hen administratief 
te helpen, schoolzaken op te lossen en bijstand te verlenen bij persoonlijke of 
familiale problemen…

Het Nationaal Gedenkteken der Joodse  
Martelaren van België

Het eerste idee was om een memoriaal voor de Joodse slachtoffers onder te brengen in 
de Dossinkazerne te Mechelen. Deze kazerne was immers de verzamelplaats voor de 
transporten naar Auschwitz-Birkenau. De aankoop van de Dossinkazerne bleek te duur te 
zijn alhoewel het gebouw toen eigendom was van de Belgische overheid. Van de Belgische 
staat hoefden de slachtoffers kort na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks iets te verwachten. 
De meeste Joden hadden immers een buitenlandse nationaliteit en die hadden niet dezelfde 
rechten als de Belgische oorlogsslachtoffers.

Joseph Bracops, burgemeester van de gemeente Anderlecht van 1947 tot 1966 en zelf 
een overlevende van de concentratiekampen, stelde grond ter beschikking in Kuregem om 
het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België te bouwen.

Architect André Godart uit Bergen won in 1964 de uitgeschreven wedstrijd voor de bouw van 
het memoriaal. Op 19 april 1970 werd het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van 
België plechtig in gebruik genomen.

De drie meter hoge betonnen platen vormen een zeshoek met aan de binnenkant de 
granietplaten met daarin gebeiteld de namen van alle Joden die tussen 4 augustus 1942 en 
31 juli 1944 vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz-Birkenau zijn gedeporteerd en niet zijn 
teruggekeerd. De metalen structuur, aangebracht boven het podium, verwijst naar de sporen 
waarlangs de gedeporteerden naar de kampen werden gebracht en vormt samen met het 
verhoog een davidster.
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MAKS en het verhaal van Julien

Media Actie Kuregem-Stad (MAKS) maakt bewoners maatschappelijk en economisch meer 
weerbaar. MAKS werkt aan de digitale emancipatie van jong en oud.  
MAKS wil via ICT-projecten een bijdrage leveren om armoede, laaggeschooldheid en 
werkloosheid in Kuregem weg te werken.

MAKS bestaat uit drie projecten: Maks Werk, Maks Grafisch bureau en Maks Digitaal. 
Maks Werk begeleidt mensen naar werk en organiseert opleidingen. MAKS stelt ook – in het 
kader van de sociale economie – 30 mensen tewerk. Ze werken in het grafisch bureau en 
in het computeratelier.

“Een verhaal van Julien” is een filmpje dat werd gemaakt tijdens een intergenerationeel project 
bij Maks Digitaal. Het is een waar gebeurd verhaal en toont hoe racisme kan keren.

De Turkse moskee

De Turkse moskee van Anderlecht is een vzw met als naam “L’Association Sociale et Culturelle 
de Travailleurs Turcs en Belgique” (ASCTTB). Naast een gebedsruimte voor moslims, 
is het vooral een ontmoetingsplaats.

Vaak kennen we de islam enkel uit de media. De media hebben uitsluitend aandacht voor 
fait-divers en brengen vaak op sensatie beluste items. Zo ontstaat er een ‘media-islam’ die ver 
verwijderd staat van de islam zoals deze wordt beleefd door duizenden moslims in ons land. 
Met een bezoek aan een moskee kunnen we de werkelijke islam leren kennen.

Er wordt in het maatschappelijk debat wel meer dan eens over het hoofd gezien dat racisme in 
de hand wordt gewerkt door de manier waarop de media berichten en politici over de dingen 
praten.

Racisme gaat vandaag niet meer over “ras” of “etniciteit”, maar over allerhande vage 
eigenschappen die men “cultuur” noemt. Deze bijna microscopische eigenschappen van 
mensen en hun gedragingen worden gezien als een betekenisvolle aanwijzer van iets veel 
groters, van een “integratieprobleem” en zelfs van een conflict tussen de waarden van de islam 
en die van onze “moderne en verlichte” samenleving.

Filmtje op https://vimeo.com/92866569
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Meer lezen over Kuregem
“Hij woont in Heist-op-den-Berg, maar ten minste een stukje van zijn hart ligt in Kuregem. 
Dirk De Caluwé is een vaak geziene bezoeker van de wijk, zo blijkt al snel tijdens onze 
wandeling door de wijk. “Mijn interesse voor Kuregem is begonnen na de rellen, zo’n vijftien 
jaar geleden,” begint hij. “Het enige wat je las in kranten, hoorde op de radio en zag 
op tv, waren negatieve berichten. Ik dacht bij mezelf: ‘Zo erg kan het toch niet zijn?’. 
Ik wilde zelf zien hoe het er in de wijk aan toeging. En als het dan echt allemaal zo rampzalig 
was, dan wilde ik weten hoe dat kwam. Zo heb ik de wijk leren kennen.” 
(Wim Troch, in Raak, november 2015)

Dirk De Caluwé schreef reeds vier publicaties over de boeiende wijk Kuregem. 
“Kuregem. Deel 5. Kunst” is in voorbereiding.

KUREGEM. DEEL 1. HISTORISCHE CONTEXT

De eerste publicatie plaatst Kuregem in zijn historische 
context met een ruime aandacht voor de ‘wijkcontracten’, 
het beleidsinstrument van de laatste twintig jaren in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de herwaardering van 
kwetsbare wijken. Verder passeren in dit eerste deel enkele 
opmerkelijke historische gebouwen, musea en het beschermde 
erfgoed de revue.

KUREGEM. DEEL 2. GOED NIEUWS

Naarmate de socio-economische omstandigheden ongunstiger 
zijn, zullen ook de sociale grondrechten – het recht op inkomen, 
werk, onderwijs, wonen, medische verzorging en cultuur – 
van een steeds groter wordend deel van de bevolking niet meer 
gegarandeerd zijn. De publicatie geeft een schets van deze 
facetten in de wijk en brengt de talrijke organisaties die de 
grondrechten voor de Kuregemse bevolking verbeteren in beeld.

KUREGEM
DEEL 1  HISTORISCHE CONTEXT

KUREGEM
DEEL 2   GOED NIEUWS 

145_10012012_Kaft_Nl_promotieaffiche.indd   1 10/01/13   11:46

KUREGEM
DEEL 3 VERZET EN DEPORTATIE

kaft_10062014_ndls.A.1indd.indd   1 07/07/14   10:01

KUREGEM. DEEL 3. VERZET EN DEPORTATIE

In deze publicatie ligt de focus op de talrijke verwijzingen die 
er rond verzet en deportatie zijn in Kuregem. Komen aan bod: 
de Joodse bevolking tijdens de jaren ‘30, de Duitse bezetting 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de verschillende vormen van 
verzet, de deportatie naar de kampen, de uitsluiting, deportatie 
en uitroeiing van de Joden en de talrijke gedenkplaten 
voor overledenen in Kuregem. Bijzondere aandacht gaat 
er naar het Museum van de Belgische Weerstand en naar 
het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, 
die zich allebei in Kuregem bevinden.

KUREGEM. DEEL 4. ZWART-AFRIKANEN

Kuregem is een geglobaliseerde wijk die op verschillende 
manieren verbonden is met de wereld. In deze superdiverse 
realiteit wordt in deel vier de focus gericht op  
de Zwart-Afrikaanse gemeenschap in Kuregem. 
Volledige hoofdstukken zijn gewijd aan Kuregem als centrum 
van een wereldkeuken, de export van tweedehandsauto’s naar 
Afrika en de talrijke Zwart-Afrikaanse pinksterkerken.

Te koop bij de auteur (dirkdca@gmail.com) of via een boekhandel.
ISBN-nummer deel 1: 9789081784801
   deel 2: 9789081784818
   deel 3: 9789081784825
   deel 4: 9789081784849
Te downloaden op www.beeldenstorm.be
   www.maksvzw.org
   www.tochtenvanhoop.eu
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Gebeten door Kuregem
Wie heeft Dirk De Caluwé nog niet zien rondlopen in Kuregem? Een baardige figuur die 
zo uit een roman van de Russische schrijver Dostojevski zou kunnen weggelopen zijn. 
Dirk loopt en fietst al twee decennia rond in de wijk en praat met bijna iedereen die hij op zijn 
weg tegenkomt. Al doende is hij een levende encyclopedie over het reilen en zeilen in Kuregem 
geworden. Al zijn kennis en ervaring heeft hij geboekstaafd in een – tot nu toe – vierdelige 
reeks over Kuregem. Het kan bijgevolg niet verwonderen dat een gesprek met Dirk De Caluwé 
een echte rollercoaster is. Een snelle opeenvolging van opgedane kennis door noest 
studiewerk, frappante ervaringen en emoties. Het wordt verdraaid lastig om alle interessante 
zaken die hij vertelt in het korte bestek van dit artikel te kunnen weergeven!

Vooreerst Dirk, vanwaar je gedrevenheid en engagement?

Mijn drive en engagement komen vooral voort uit het jeugdwerk. Van jongs af aan 
was ik bij de Chiro in Kontich, werd er leider en daarna coördinator van het lokale 
jeugdhuis. Later werd ik ook vormingswerker bij Samenlevingsopbouw Ranst en de KWB. 
Ik volgde ook een lerarenopleiding in een school in Brussel, niet ver van Kuregem, 
waar ik tot mijn spijt in al die jaren nooit enige stap heb gezet. Tot voor een paar jaar heb 
ik aardrijkskunde en wetenschappen gegeven aan een middelbare school in Rotselaar, 
op fietsafstand – voor mij toch – van mijn woonplaats Heist-op-den-Berg. Zowel in het 
jeugdwerk als tijdens mijn leraarschap werd de kiem gelegd van mijn huidige engagement. 
Vertellen, uitleggen en boekjes schrijven zijn zowat al die jaren de rode draad in 
mijn leven geweest.

Maar vanwaar dan je passie voor Kuregem?

Als initiatiefnemer van het samenwerkingsverband de Wereld in Zicht – een werking rond 
internationale solidariteit in mijn gemeente – organiseerde ik onder andere jaarlijks een 
uitstap naar Brussel. In het begin waren die uitstappen erg cliché zoals een bezoek aan 
Matonge. Gaandeweg gingen we andere wijken verkennen. Zo kwam ik eind jaren ’90 in 
Kuregem terecht. Kuregem kreunde nog na van de rellen in 1997-98 en werd in de media 
gepercipieerd als een no-go zone. Ik wilde meer weten over de wijk en legde contacten met 
talloze organisaties en individuen. Ik ben al deze organisaties en personen erg dankbaar, 
want zij hebben mijn blik op Kuregem verruimd en hebben mij een andere wijk leren kennen 
dan in de media geschetst werd. Kuregem ging mij steeds meer bekoren en heeft mij sindsdien 
nooit meer losgelaten.

Je wil je passie voor Kuregem ook uitdragen naar anderen?

De vier publicaties die tot nu toe verschenen willen meer zijn dan een brochure. 
Ze nodigen iedereen uit om de buurt te verkennen. Bij elke brochure hoort 
een thematische wandeling met een handige kaart. Maar je kan Kuregem ook verkennen 
in groep. Zelf heb ik meer dan 100 groepsbezoeken begeleid. Dat wordt stilaan wat veel. 
Ik begeleid er nu maandelijks nog een paar, maar alle kennis werd inmiddels overgedragen 
aan een groep enthousiaste gidsen. Recent kwamen daar twee Franstalige gidsen van 
allochtone herkomst bij, Ismaël en Nicolas. Daarmee is onze gidsengroep ‘divers’ geworden, 
wat eigenlijk meer dan gepast is in het huidige superdiverse Kuregem. Wat mij ook gelukkig 
stemt is dat nieuwe en gekleurde inwoners zich met kennis en enthousiasme buigen over 
het verleden en de toekomst van deze wijk!

Maak je nog plannen voor volgende brochures?

Uiteraard, ik ben al druk bezig met de voorbereiding van een volgende brochure. 
De kunsten in Kuregem zullen erin centraal staan. Omdat er zovele kunstbeoefenaars en 
kunstplekken zijn in de wijk, zullen we ons moeten beperken tot de beeldende kunst. 
Maar in Kuregem wonen ook vele podiumkunstenaars. Dat vormt dan weer stof voor wellicht 
een volgende brochure.

(Relinde Raeymaekers, in Rinck Rond, oktober 2016)
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