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Troetje Loewenthal

De witte toren van vrouwenstudies *

If 'the woman is the nigger of the world',

what, then, is the black woman?

De vro uwenbeweging in Nederland is een witte vrouwenbeweging. 1

Dat beteken t dat in de vrouwenbeweging en in vro uwenstudies ee n
kader wo rdt gebruikt waardoor zwarte vrouwen systematies worden
uitges loten.

Het gaat er nu om, in te zien dat het belangrijk is dat de vrouwen
beweging zich anti-racisties opstelt, omdat de keus is tussen een
racistiese of een anti-racistiese vrouwenbeweging, racistiese of
an ti-racistiese vrouwenstudies. Een tus enweg is er niet. Het racisme
is zo oud en vormt zo'n gewoon onderdeel van het dagelijkse leven
- ook het wetenschappelijke leven - dat het vaak niet eens wordt
opgemerkt. Het is zo struktureel verankerd in de nederlandse
samenleving da t men er voor moet kiezen om er een bepaalde
sensibiliteit vóór en een strategie tégen te ontwikkelen, tenzij men
zwart is, want dan is het geen kwestie meer van al dan niet willen.

Omdat ik ervan uitga dat de meeste van de hier aanwezigen geen
aktieve racisten zijn en de meest evidente vormen van racisme wel
herkennen, zal ik me met meer versluierde vormen van racisme
bezighouden. aast een schets van de on twikkeling van het racisme
in ederland zoals ik dat heb meegemaakt, zal ik vooral aandacht
bes teden aan twee vormen van racisme die me voor vrouwenstudies
van be lang lij ken , namel ijk het mechanisme van de uitsluiting en het
zogenaa mde nieu we racisme . Maar ee rst iets over het begrip racisme.

* Met dank aan Meindert Fennema. Dit is een (nauwelijks bijgewerkte) versie van
de lezing gehouden op 21-12-1983 voor de Winteru niversite it Vrouwenstudies te
Nijmegen .
I. Ho ewel niet gelukkig met de terminologie zal ik de termen wit en zwart
gebruiken . li et voordeel is in ieder geval dat de ongenuanceerdheid van de term
zwart (want hoeveel echt zwarte mensen kennen jullie) zijn pendant heeft in de
term wit (want 'blanken' zijn roze, rood of gelig).
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6 Troetje Locwenthal

Racisme

Ik zal geen definitie geven van het racisme. Het racisme heeft zoveel
versehij ningsvormen da t iedere poging het te definiëren tot mislukken
lijkt gedoemd. Een definitie die alle vormen van racisme wil dekken
neigt ertoe te breed uit te vallen; de definitie die te eng is heeft de
neiging vormen van racisme uit te sluiten.

Een voorbeeld van een enge definitie is die waarbij onder racisme
word t verstaan de onderdrukking op basis van ras. Hoewel deze
definitie door zijn kortheid zeer aantrekkelijk lijkt, beginnen de
prob lemen wanneer je probeert het begrip 'ras' te definiëren. Voor je
het weet word je ged wongen in de manier van denken van racisten
mee te gaan en een rassen theorie te on twikkelen d ie bepaalt hoeveel
en welke rassen er op de wereld zijn, wat de kenmerken ervan zijn,
wanneer iemand half-, kwart- of volbloed is, enzovoort. Vandaar dat
in het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
uitbanning van rassendiskriminatie, het begrip ras zo is uitgebreid,
dat onder 'rassendiskriminatie' wordt verstaan: 'elke vorm van
onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras,
huidskleur, afkomst of etniese afstamming'.

Een nog bredere definitie geeft Albert Mernmi. Hij wil de algemene
mechanismen achter het racisme in de definitie vangen. Volgens hem
is racisme 'de gegeneraliseerde en definitieve waardebepaling van reële
of fiktieve verschillen, ten gunste van de aanklager en ten koste van
het slachtoffer. teneinde een agressie of een voorrecht te handhaven'. 2

Het is Menuni vooral te doen om de psychologiese wortels van alle
vormen van diskriminatie bloot te leggen (dus racisme, maar ook
seksisme). Hij neigt ertoe het te zien als een inherente trek van de
menselijke soort, wat ook één van de problernatiese aspekten van zijn
opvattingen is. Zo zegt hij: 'Iedere keer wanneer een individu in
kontakt treedt met een ander individu, of een totaal verschillende of
hem onbekende groepering, reageert hij op een manier die in de
richting gaat van het racisme."

Tegenover de interesse voor de algemene mechanismen achter het
racisme, benadrukken anderen juist de verschillende verschijnings
vormen ervan. Zo verschilt het vroege koloniale racisme van het
moderne racisme en zijn er verschi llen tussen het racisme van de

2. Albert Mernrni,Le Racisme. Parijs (Gallima rd) 1982 .ned. vert.: Racisme Iloezo?
Ontmaskering vall een onderdrukkingsmechanisme . ijmegen (Masusa) 1983,
pp. 69 en 114.
3. A. Memrni, Racisme lIoezo? p. 27.
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spaanse kolonisators aan de ene kant en de nederlandse en engelse
aan de andere kant. In de moderne tijd laat het zuid-afrikaanse
racisme zich niet met het noord-arnerikaanse of het nederlandse
vergelijken. Een andere gangbare opvatting is dat het racisme zich
vooral of uitsluitend voordoet in extreemrechtse of fa cistiese
groeperingen of staten.

Hoewel het dus niet eenvoudig is een definitie van het racisme te
geven waarbij aan alle genoemde aspekten recht gedaan wordt. zou
ik het volgende willen benadrukken : het racisme is geen staties
gegeven, maar vertoont steeds een ander gezicht. afhankelijk van de
historiese situatie. Binnen een gegeven historiese siruatitie beperkt
het zich niet tot één nivo, maar kunnen we e1rie nivo's
onderscheiden, het kultureel-ideologie se. het insti tu tioneel-strukturele
en het organisatoriese ." Onder het kultureel-ideologiese nivo wordt
verstaan het nivo van ideeën, meningen, theorieën, houdingen en
gedragingen, zowel van individuen in het interpersoonlijke verkeer, als
van groepen. Onder institutioneel-struktureel nivo wordt verstaan het
nivo van overheids- en semi-overheidsinstellingen, zoals politie,
justitie en dergelijke, en op het organisatoriese nivo kunnen die
groeperingen gelokaliseerd worden waarin het racisme georganiseerd
wordt of die het racisme georganiseerd in praktijk brengen. Ik zal me
met name tot het kultureel-ideologiese nivo beperken.

Het uitsluitingsmechanisme

Een van de kenmerken van een ideologie is dat ze bepaalt welke van
de door ons waargenomen feiten als relevant gezien moeten worden.
In een seksistiese ideologie bijvoorbeeld, wordt het geslachtsverschil,
het hebben van vrouwelijke dan wel mannelijke genitaliën, als één
van de meest relevante feiten gezien. iet alleen wordt op grond
hiervan een gehele maatschappelijke ordening gebaseerd, het dient
ook om de maatschappelijke ordening te verklaren. Een racistiese
ideologie bestempelt een ander biologies verschil, de huidskleur
namelijk, tot het bij uitstek relevante verschil tussen mensen.

Met de vaststelling welke kenmerken relevant moeten worden
geacht, kent de ideologie aan deze eigenschappen bepaalde
waarden toe. Het ene setje kenmerken wordt tot norm verheven
(is positief, normaal of belangrijk om te hebben), de andere

4. Zie ook: Gideon Ben-Tovirn, "The struggle against Racisrn: Theoretical and
Strategie Perspectives', in : Marxism Today, juli 1978.
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8 Troetje Loewenthal

kenmerken worden als afwijkend van de norm (is negatief, niet
normaal/ dus vreemd of onbelangrijk) beoordeeld. De funktie van
dit mechanisme is een bepaalde manier van handelen te rechtvaardigen:
de groep die de tot norm verheven kenmerken bezit wordt als
relevante groep beschouwd , de groep die deze kenmerken niet bezit,
word t geheel ofgedeeltelijk buiten het maatschappelijke proces en het
bewustzijn gesloten.

Met betrekking tot het seksisme zijn ons veel vormen van uitsluiting
bekend. Zo kennen we allemaal het volgende raadsel: Een jongetje
zit bij zijn vader in de auto. Ze krijgen een ongeluk, de vader sterft en
het jongetje word t zwaar gewond naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis
gebracht waar hij onmiddellijk naar de operatiekamer wordt gereden.
De dienstdoende chirurg komt de operatiekamer binnen, ziet de
jongen en zegt: 'Die kan ik niet opereren , het is mijn zoon'. Raadsel:
hoe kan dat?

Ikzelf heb me verbaasd over de hoeveelheid en de ingewikkeldheid
van de oplossingen die men voor dit raadsel tracht te geven. Alle
mogelijke relatievormen, transseksualiteit , vondelingschap, echtbreuk,
babyverwisseling, je kunt het zo gek niet bedenken of ze worden te
berde gebracht; maar zeer weinigen komen tot de goede en voor de
hand liggende oplossing, namelijk dat de chirurg een vrouw is en de
moeder van het kind (vandaar dat ik ook voor vrouwelijke
beroepsbenamingen ben, maar dit terzijde). Zozeer zijn vrouwen
buiten bepaalde beroepen gesloten en vindt dat zijn neerslag in de
taal , dat zelfs daar waar een typies vrouwelijk kliché als 'moederliefde'
word taangevoerd , we niet op het idee komen dat een chirurg ook
een vrouw kan zijn.

Een ander voorbeeld: In één van de eer te Socialisties-Feministiese
Teksten werd de volgende passage als seksisties huisvuil
gekarakteriseerd: 'Men leefde in een kommunisties verband en een
huishoudster zorgde voor het eten en het verdere onderhoud van de
gemeenschap'. Let wel, deze passage was afkomstig uit Bedrijven in
eigen beheer dat in 1976 uitkwam."

5 . Socialisties-Feministiese Teksten I, Amsterdam (Sara) 1978, p. 124; het
betreft : Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en
productieve associaties in Nederland /901-1958. Nijmegen (SUN) 1976.
Overigens staat in dezelfde Socialisties-Feministiese Teksten I op p. 206 als
voorbeeld van seksisties (waarom niet ook racisties", T.L.) huisvuil ook het
volgende citaat : 'De jeugdlonen, vrouwenlonen en "gastarbeiders't-Ionen blijven
bij de lonen van de volwassenen achter, en oefenen daarop een neerwaartse druk
uit' . (Uit: G. Harrnsen en B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid.
Nijmegen (SUN) 1975, p. 406.)
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Voorbeelden van racistiese uitsluiting zijn veel minder bekend. Een
voorbeeld van racisties huisvuil geeft Anton de Kom, die een bekende
nederlandse geschiedschrijver van de socialistiese beweging,
H.P.C. Quaek, kritiseert: Quack beschrijft hoe de volgelingen van
Jean Labadie in 1684 een religieus-socialistiese kolonie in Suriname
stichtten in de vorm van de plantage 'La Providenee' . De Kom zegt
daarover: 'Doch Quack verzuimt ons mede te delen dat deze mensen
hun religieus-socialistische gemeenschap verenigbaar achtten met het
bezit en de exploitatie van een leger slaven' ."

Zo kon de bekende amerikaanse feministe Linda Cordon op de
nederlandse televisie beweren dat de amerikaanse vrouw pas sinds de
tweede feministiese golf massaal buitenshuis was gaan werken,
daarmee over het hoofd ziend dat dat misschien wel voor witte
amerikaanse vrouwen gold", maar dat het voor miljoenen zwarte
vrouwen zeker niet opging. Er namen vijf internationale top-feministen
aan het televisiedebat deel, en niemand die Cordon korrigeerde.

Uit deze voorbeelden blijkt dat huishoudsters kennelijk niet tot
de relevante groep horen waar men het kommunisties verband voor
van toepassing acht; het gelijkheidsideaal van de Labadisten gold
volgens hen en ook volgens Quack niet voor slaven en de amerikaanse
zwarte vrouw is uiteindelijk geen vrouw.

Uitsluiting vindt dus zowel politiek als ideologies plaats. Dank zij
jarenlange vrouwenbeweging weet men nu dat in het 'demokratiese'
Zwitserland het algemeen kiesrecht pas rond 1970 werd ingesteld en
in ederland niet in 1917, maar in 1919 . Maar weten jullie ook dat
het algemeen kiesrecht in de Verenigde Staten ook pas rond 1970
werd ingevoerd? Pas toen werden namelijk in het zuiden van de VS
de 'examens' afgeschaft die men moest afleggen om als kiezer
geregistreerd te worden en die er toe hadden geleid dat de massa van
de zwarte bevolking in het zuiden het stemrecht in feite ontnomen was.

Al deze vormen van uitsluiting, gebaseerd op het niet hebben van
de tot norm verheven kenmerken, worden gelegitimeerd door
theorieën. Sommige van deze theorieën zijn rudimentaire overblijfselen
van overleefde theorieën, andere worden ons als nieuw en
wetenschappelijk gepresenteerd. Beide zijn gevaarlijk omdat de een
niet zonder de ander kan en elkaar aanvullen. Resten van reeds
verworpen theorieën blijven als mythen in het bewustzijn voortleven
en omgekeerd ontlenen wetenschappelijke theorieën hun

6. Anton de Kom, lVijSlaven van Suriname. Bussum (Wereldvenster) 1981,
pp. 51-52.
7. Linda Cordon heeft het natuurlijk ook alleen over witte vrouwen uit de
midden-klasse.
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JO Troetje Loewenthal

geloofwaardigheid aan het feit dat ze reeds aanwezige ideeën en
gevoelens lijken te verklaren.

Hoewelje zou zeggen dat uitsluiting zowel theoreties als in de praktijk
een verschijnsel is dat de meeste vrouwen kennen, werkt het

uitsluitingsmechanisme op deze winteruniversiteit weer perfekt. Want
waar zijn de zwarte vrouwen?

Het inschrijvingsboekje stelt : 'Bij de inhoudelijke opzet van de
Winteruniversiteit hebben we gekozen voor thema's die vanuit een
maatschappelijk veld voortkomen , en niet uit disciplines' . De
maatschappelijke velden zijn dan Arbeid, Beeld /Taal/Teken ,
Hulpverlening, Moederschap, iet-westerse kulturen. Politiek , Religie,
Seksualiteit, Wetenschap . Waar zijn de zwarte vrouwen? Door
jarenlange ervaring getraind denk ik '0 ja, waarschijnlijk weer bij de
niet-westerse kulturen " hoewel ik niet zelf het gevoel heb te behoren
tot een niet-westerse kultuur. Ik spreek neder lands , frans, duits,
engels, spaans , en heb zelfs Homerus gelezen, bezit al sinds mijn
geboorte een nederlands paspoort en mijn vader ook, ik ben katholiek
gedoopt en eet met mes en vork. Maar inderdaad, ik ben niet wit,
maar zwart, dus toch een beetje niet-westers? En dan moet ik lachen ,
want onder niet-westerse kulturen zie ik Kenya , Colombia , Peru,
Ghana, Bangladesh , de West oever , Zuid-Oost Azië, maar ook
'buitenlandse vrouwen in ederland ' .

Maar welk maatschappelijk veld is dit? Het maatschappelijk veld
'Zwarte Vrouwen '? En waar is dan het maatschappelijk veld 'Witte
Vrouwen'? Jullie raden het al. dat kan niet anders dan al die thema's
amen zijn , of denk ik te dualisties?

Het wordt steeds gekker , want onder de kop 'Buitenlandse vrouwen
in ederland ' valt ook 'Arbeidsmarkt positie van turkse vrouwen in

ederland'. Ik kan niet anders konkluderen dan dat het hier om een
geheel ander thema gaat dan het officiële thema Arbeid , waar
interessante subthema's als huishoudelijke arbeid , werkloosheid ,
ekonomiese afhankelijkheid aan de orde komen. waarvan ik nooit
geweten heb dat dat een specifiek wit probleem was .

Eens kijken wat het maatschappelijke veld 'Witte Vrouwen' nog
meer behelst. In vogelvlucht neem ik het programmaboekje door en
kommentarieer bij mezelf:

Hulpverlening - inderdaad , daar merken we weinig van .
Moederschap - dat is voor ons zoiets 'natuurlijks', daar hoeft niet
eindeloos over getheoretiseerd te worden . Bij niet-westerse kulturen
hebben we 'Farnily-planning in Bangladesh' , véél relevanter voor ons."
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Onderwijs - hier word t gesteld 'sekse- en kla seonderzoek vormt één
van de zwaartepunten', dus wij uitdrukkelijk niet. Dat gaat dan zeker
over die scholen waar de witten allemaal bij elkaar zijn gaan zitten uit
angst dat het nivo door de grote invloed van zwarte kinderen zou dalen.
Politiek - gelukkig, eindelijk valt het woord racisme.
Religie - hoe zat het ook weer met de rol van de kerkelijke ideologie
bij de legitimatie van antisemitisme en met Sern, Cham en Japhet?
Seksualiteit - dat geklets over seks vinden we vies, daar willen we
niets mee te maken hebben, toch benieuwd wat daar gebeurt.
WetellSc!lap - iedereen weet het toch, we zijn geen wetenschappers.
Maar, de wetenschap als producent van racistiese theorieën, moet
daar geen aandacht aan besteed worden?
Wonen - daar hoeft zeker geen onderzoek meer naar gedaan te
worden: we wonen in de Bijlmer in Amsterdam, de oude wijken in de
grote steden of moeten worden gespreid. Dat is bekend.
Genoeg sarkasme.

Duidelijk is in ieder geval dat door het kreëren van een thema
niet-westerse kult uren een volledige segregatie tot stand is gebracht
tussen witte en zwarte vrouwen, waarbij, via een zwerftocht door de
niet-westerse kulturen, wederom huidskleur als relevant
onderscheidingskriterium is gebruikt. Dat het. bijvoorbeeld in het éne
geval gaat om vrouwen (turkse en molukse) in ederland en in het
andere geval ook om vrouwen in ederland, is niet gemeenschappelijk
genoeg bevonden.

Welke etnocentriese theorie wordt hier aangehangen die zo
vanzelfsprekend is dat hij noch door de organisatie van deze
Winteruniversiteit anders dan ter elfder ure, noch door de aanwezige
witte vrouwen is opgemerkt? iet bewust, hanteert men een kader
waarin de witte kultuur superieur is en de zwarte inferieur, zo
inferieur dat je er niet serieus rekening mee hoeft te houden.

De ideo logiese uitsluiting is de eerste stap op het hellend vlak van
het racisme, het bepaalt met welke groep er wel en met welke groep
er geen rekening gehouden zal worden. Het stelt vast welke kenmerken
als norm gehanteerd zullen worden, het versterkt het 'wij' van de
dominante groep en definieert de andere als zij-groep. Maar ideologie
is taal en handelen tegelijk. Een manier van spreken die een handeling
voorbereidt: uitsluiting, een handeling gewettigd door een manier van
spreken." Dames van beeld, taal en teken, bent u daar nog?

8 . Oe verwarring lijkt kompleet : onder het thema Moederschap duiken ineens
vrouwen in Sri Lanka als subthema op .
9. Vrij naar Mernmi, Racisme Hoezo? a .w., p . 86 .
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12 Troetje Loewenthal

Historiese ervaring

De etnocentriese theorie is voor ons een oude bekende, want iedere
immigrant in ederland leerde af spoedig iets dat de meeste

ederlanders niet wisten , namelijk dat de nederlandse maatschappij
racisties en diskriminerend was en dat het met de zo bewierookte
tolerantie van de ederlanders in de praktijk aardig tegenviel. Een
aantal feiten over het antisemitisme en de jodenvervolging waren
bekend, maar weinig over de rol van de ederlanders. Wisten jullie
bijvoorbeeld dat in ederland vergeleken met de andere door de Nazi's
bezette landen het hoogste percentage van de joodse bevolking,
namelijk 75 % is weggevoerd? Ter vergelijking, in Frankrijk was dat
25 %.

Ikzelf heb op de Antillen het koloniale racisme leren kennen, waar
we als schoolkinderen onze mond moesten gaan spoelen wanneer we
erop betrapt werden onze eigen taal , het papiamentu, te spreken;
waar de witte Nederlanders hun eigen woonwijken, zwembaden ,
klubs en stranden hadden, die voor ons zwarten verboden waren en
door slagbomen waren afgegrendeld .

Aangekomen in Nederland werd ik - een tienjarig kind - in de
jaren vijftig op straat nagejouwd, gehoond en bespottelijk gemaakt.
In diezelfde tijd werden kamers geweigerd aan antilliaanse en
surinaamse studenten. Ook toen al werden surinaamse en antilliaanse
mannen door de politie op straat aangehouden en gefouilleerd zonder
aanwijsbare redenen. De Molukkers waren in het voormalige
koncentratiekamp Vught ondergebracht.

AI deze ervaringen werden binnen de eigen groep gekommentarieerd
en doorgegeven. En hoewel er tussen de verschillende groepen
nauwelijks kontakt bestond, namen we aan dat ook de andere groepen
die tegenwoordig - 0 zegeningen van de beschaving - met allochtonen
worden aangeduid, vergelijkbare ervaringen hadden.

Dat ervaringen met racisme binnenskamers bleven had verschillende
oorzaken. Enerzijds schaamde men er zich voor deze feiten
bekendheid te geven. De mogelijkheid bestond immers altijd dat men
zélf aanleiding gegeven had tot racisties gedrag bij de ander. Misschien
droeg men wel schuld omdat men zich nog niet genoeg had aangepast
en daardoor het racisme had uitgelokt. (We leden allemaal aan het
verkrachte vrouwen syndroom). Anderzijds was men al te graag
bereid de officiële ideologie dat er in Nederland geen racisme was , te
geloven en klasseerde de ervaringen met racisme als incidenten van
een aantal individuen die 'nu eenmaal niet beter wisten' , en waar men
boven hoorde te staan . Maar misschien was het belangrijkste motief
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om te zwijgen wel dat men wist toch geen gehoor te zullen vinden bij
de witte ederlander.

Ondanks deze verre van aangename situatie bestond niettemin het
besef dat , hoe moeilijk het dagelijks racisme te verteren was. de

ederlander en ederlandse - officieel tenminste - niets van racisme
moesten hebben. Zo werden racistiese stukken naar aanleiding van de
immigratie uit Indonesië, in de nederlandse kranten niet afgedrukt.

Was ons beeld van de nederlandse samenleving tot in de jaren
zeventig er een van een land waarin een raci tiese mentaliteit
onderdrukt, maar wel aanwezig was. in de jaren zeventig zagen we
dat langzaam veranderen. De redenering dat buitenlandse werknemers
door de ondernemers naar ederland waren gehaald om het vuile
werk op te knappen, verdween langzaam maar zeker uit de konversatie
om plaats te maken voor het issue van de buitenlander als probleem .
De gastarbeider was etniese minderheid geworden en m ét hem alle
niet-witten. Nederland had er een probleem bijgekregen.

Dat de zogenaamde gastarbeiders in overvolle. brandgevaarlijke
pensions of barakken op het terrein van hun baas gehuisvest waren
met allerlei beperkende bepalingen die de huisvesting op een
internering deden lijken, was nooit een probleem geweest. Evenmin
dat talloze pensionhouders woekerprijzen kregen voor een kamer
waarin een heel surinaams gezin gehuisvest werd. ee. het probleem
ontstond pas toen dezelfde gastarbeider, inmiddels allochtoon
geworden, zijn vrouwen kinderen, waar hij soms jaren ge cheiden van
geleefd had, naar ederland haalde, de lotgenoot met wie hij in een
soort ploegendienst het bed gedeeld had , vaarwel zei en na allerlei
burokratiese rompslomp een verdieping in een oude wijk kreeg
toegewezen. De buitenlander werd op dat moment als probleem
gedefinieerd . De racistiese ideologie bepaalde wederom wat als
relevant aangemerkt moest worden. iet de woningnood, niet de
verkrotting, niet de huisjesmelker, niet de krisis, nee de buitenlanders
waren het probleem, en vooral hun 'grote aantal'.

Dit is een racistiese probleemstelling. De omslag van exotiese gast
naar ingezetene had ook een omslag in de ideologie teweeggebracht.
Niet de feitelijke situatie van de 'minderheid', maar de subjektieve
konceptie die de dominante groep had van deze minderheid, werd tot
essentieel kenmerk van 'de minderheden' verheven.

In dit klimaat doet de Centrum Partij intrede . Voor het eerst in
de na-oorlogse geschiedenis van Nederland baseert een politieke partij
haar programma op racisme en ziet kans zich daarmee als volwaardige
gesprekspartner in het parlement in de dringen. Tamboererend op het
thema van de buitenlanders als probleem, mobiliseert deze partij
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gevoelens van angst en afweer jegens de buitenlanders, wakkert deze
aan en biedt in een min of meer koherente ideologie ook de oplossing
aan : de buitenlanders moeten weg. Bovendien volgt de Centrum Partij
politiek een dubbel-sporen taktiek: een 'fatsoenlijke' doktorandussen
façade in het parlement wordt gekombineerd met en dient als
dekmantel voor de organisatie en het optreden van knokploegen.

Nieuw racisme

Organisatories is het racisme dus bij de Centrum Partij te lokaliseren.
Ingewikkeld is echter dat door het racistiese optreden van deze partij,
racistiese oplossingen op de politieke agenda zijn gekomen. Daarbij
heeft er een verschuiving in het politieke denken plaatsgevonden,
waarbij racistiese uitlatingen en beleidspunten niet meer als racisties
worden gevoeld.

De min of meer koherente ideologie van de Centrum Partij zou
kunnen worden samengevat als stoelend op de volgende noties:
- er is een nederlandse , autochtone, homogene kultuur, verbonden
met de nederlandse staat,
- de buitenlander is vreemd, want hij heeft een andere kultuur,
- vreemde kulturen verdragen elkaar van nature niet,
- daarom is het natuurlijk vijandige gevoelens te hebben tegen een
vreemde kultuur die dreigt de eigen kultuur aan te tasten.

In 1982 begon de Centrum Partij haar verkiezingsprogramma dan
ook als volgt: 'De ederlandse staat ontleent haar bestaansrecht aan
het behoud en dynamisch uitbouwen van de ederlandse cultuur,
zoals die zich in de loop van de Europese geschiedenis volgens
christelijke en humanistische normen heeft ontwikkeld'.

De notie dat verschillende kulturen elkaar niet verdragen en dat
een natuurlijk instinkt tot een vijandige reaktie op de aantasting van
de eigen kultuur dwingt, vormt volgens Barker de kern van het
nieuwe racisme.'? Naties zijn niet ontstaan op grond van politieke
en ekonomiese ontwikkelingen, maar zijn op 'natuurlijke wijze' op
een bepaald grondgebied gegroeid.

Nu wordt ook duidelijk dat de volstrekte onbekendheid met het
volledig met de nederlandse samenleving verweven racisme zich
wreekt. Want toen de eerste tekenen van virulent racisme de kop
opstaken, was de redenering als volgt. De Nederlander was niet
racisties, dus was er sprake van misleiding of van gebrek aan goede

10. Martin Barker, The New Racism . (1981) Londen (Junetion Book Ltd) 1982.
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informatie. Aan de misleide of slecht geïnformeerde Nederlanders
moest goede informatie worden verstrekt, dan zou het wel beter
gaan. De friktie in de oude wijken was ontstaan doorclat men niet
bekend was met de gebruiken van de vreemde kulturen. Iedereen
moest op de hoogte worden gebracht van de eigenaardigheden van
de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname, iedereen moest
kennis krijgen van de islam. Maar geen woord over racisme.

En als er over racisme werd gesproken ging dat uitsluitend in
termen van de Tweede Wereldoorlog. Niets over het vreemdelingen
beleid, niets over het 'gewone' antisemitisme. Niets over het ministerie
dat geweigerd had de zwarten 'migranten' te noemen omdat
, ederland immers geen immigratieland' was, en daarom de term
'allochtone minderheid' had voorgesteld. l

! Het belangrijkste kenmerk
was immers toch dat ze 'vreemd' waren.

Nee, het antiracistiese beleid was erop gericht de nederlandse
bevolking op de hoogte te brengen van de andere kulturen ; die waren
vreemd en anders. De zogenaamde autochtone kultuur werd kennelijk
als gegeven en bekend beschouwd. Het gevolg was dat mensen die
bijvoorbeeld niet wisten dat Suriname op het zuid-arnerikaanse
kontinent lag (in tegenstelling tot de Antillen), nu als volleerde
antropologen haarfijn konden uitleggen wat het verschil tussen
creolen en hindoestanen was. Op diezelfde manier werd men in de
islam geschoold. Personen die nog nooit enige belangstelling voor
religie hadden gehad, of ook maar een poging hadden gedaan iets van
de christelijke godsdiensten te weten te komen, bleken ineens experts
op het gebied van de islam na een tv-uitzending of na het lezen van
enkele folders. De bijzondere aandacht die de islam krijgt en de
enorme fascinatie die ervan schijnt uit te gaan, geeft soms de indruk
dat we aan de vooravond staan van een godsdienstoorlog. Een
moderne kruistocht, met Alfred Vierling als Riohard Leeuwenhart.

Ik ben bang da t feministen enorm alert moeten zij n op de
aandacht die de islam krijgt. De anti-islamgevoelens worden namelijk
vaak in een feministiesjasje gepresenteerd. Zo verscheen er in 1980
in het blad van de CP, Middel/weg geheten , een artikel met als kop
'De emancipatie van de vrouw zo'n vier eeuwen teruggedraaid '.
Daarin werd betoogd dat islamieten middeleeuwse opvattingen
hebben over vrouwen en over het algemeen aanranders en
verkrachters zijn, zodat nederlandse vrouwen niet meer over straat
zo ud en durven.

11. Zie Hans van Amersfoort, 'Migratie-onderzoek, overheidsfinanciering en
beleid. Aantekeningen van een participant', in Grafiet, herfst 1983, p. 138.
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Aan de andere kant blijken feministes wanneer ze te maken
hebben met islamitiese vrouwen, vooral geïnteresseerd te zijn in hoe
die vrouwen door hun islamitiese mannen worden onderdrukt. Zo
riep de interviewster in een voor het televisieprogramma 'Kijk Haar'
gemaakte film tegen door haar geïnterviewde turk e vrouwen: 'We
weten helemaal niets van jullie, alleen dat jullie door jullie mannen
worden onderdrukt"." Het was warempel geen wonder dat dat het
enige was wat ze over turkse vrouwen wist: ze stelde ze ook nu weer
geen andere vragen dan die naar hun onderdrukking door hun
mannen. Zelfs het feit dat een buitenlandse vrouw wanneer ze door
haar man naar ederland wordt gehaald, volstrekt afhankelijk van
hem word t omdat haar verblijfsvergunning aan die van hem gekoppeld
wordt, werd in zo'n kontektst geplaatst dat de - ongetwijfeld
seksistiese - turkse echtgenoot de schuldige leek in plaats van de
kennelijk ook niet zo vrouwvriendelijke neclerlandsejustitie, die clit
toch allemaal bedacht had.

Er zijn tekenen die erop wijzen dat de vreemdelingenhaat zich
sterk maakt tegen de islam onder het mom van opkomen voor de
belangen van de vrouw. Via de 'veelwijverij' van de islam en de
achterstelling van de vrouw wordt geprobeerd vrouwen tot racisme te
mobiliseren. Uitlatingen van Couwenberg: 'Zo kan van ons moeilijk
verwacht worden dat we ( . . . ) een principiële discriminatie van de
vrouw, zoals die in Islamitische kringen als volkomen normaal wordt
beschouwd [aanvaarden J'. 13

Tot slot

Ideologie waar uitsluitend de witte norm wordt gehanteerd, die in
het minst erge geval leid t tot blinde vlekken in de vraagstelling en in
het ergste geval tot openlijk racisme.

Het is niet mijn bedoeling vrouwen op te roepen om in
groepsverband hu n eigen racisme te gaan onderzoeken; het gaat erom
dat een ideologie waarmee onderd rukking wordt gelegitimeerd, wordt

12.De Volkskrant, 16 oktober 1982 .
13. De Volkskrant, 26 oktober 1983 . Interview met lscha Meijer. De betreffende
alinea luidt : 'Sommige aspecten van het feminisme zijn algemeen, andere
specifiek . Trouwens, het grote probleem voor vrouwen is niet zozeer de man, het
kapitalisme of hel communisme, maar momenteel vooral de Islam , die op een
ongelooflijke manier aan het oprukken is in de wereld, en waarvan wij inmiddels
ook een vijfde colonne in huis hebben. Het zal gruwelijk voor de vrouwen
worden, ook in West-Europa, als we de Islam de vrije hand laten . . .'.
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blootgelegd. Wees bedacht op alle vormen van racisme en grijp in als
je met racisme gekonfronteerd wordt, op straat, bij de bakker, maar
ook in de wetenschap.

Wat vrouwenstudies betreft, het zou goed zijn wanneer onderzoek
zou worden gedaan naar uitsluitingsmechanismen en een bijdrage zou
worden geleverd aan kennis over de verschillen die er tussen vrouwen
nu eenmaal ook bestaan .

Het systematies uitsluiten van 'niet-witte' vrouwen in
vrouwenstudies produceert niet alleen slechts een beperkte kennis
maar, veel belangrijker, een racistiese kennis daar waar
veralgemenisering naar alle vrouwen vanzelfsprekend lijkt te zijn en
de kultuur, identiteit en dergelijke van de witte vrouwen niet ter
diskussie worden gesteld.
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