
Twitterpret Deel 1

Lange tijd was ik eigenlijk een beetje angstig om me uit te spreken over sociale ongelijkheid online.  
Ik zag de heftige reacties en wist niet zeker of ik dat wel aankon. Nadat ik Facebook overleefd had 
(nouja, ternauwernood, maar dat is weer een ander verhaal) hoorde ik van mensen dat Twitter een 
goede plek was om met anderen in gesprek te gaan en op de hoogte te blijven van nieuwtjes. Naïef 
als ik klaarblijkelijk ben, begon ik een aantal maanden geleden te twitteren.

Niemand had mij eigenlijk verteld dat er op Twitter nog meer mensen zitten die totaal geen kaas  
hebben gegeten van concepten als racisme, homofobie, seksisme, transfobie, validisme etc. Het feit  
dat gewoon de meest racistische lui compleet op alles wat ik zei konden losgaan en hordes van hun 
racistische vriendjes meenamen maakte dat twitteren nou niet per se een gezellige bedoening.  
Daarnaast bemerkte ik een trend; mensen die claimen progressief te zijn (het liefst klasse 'enigszins 
bekend persoon') die dan op Twitter totaal los gaan om te laten zien dat ze geen -ist zijn en dat het 
liefst doen door zoveel mogelijk -ist taalgebruik te hanteren of door het bestaan van -ist gewoon niet  
echt te erkennen en er zelf een nieuwe, veel kekkere, definitie aan te geven. 

Gewoon omdat het kan (een credo dat ik heel veel gehoord heb op Twitter trouwens) leek het me 
leuk mensen mee te nemen in de cirkelredenaties van figuren die -ist taalgebruik uitkramen en 
uiteindelijk de zaak omdraaien of doen alsof ze plots niet meer kunnen lezen. Hierbij, deel 1. 

Ik begin met Sylvia Witteman. Wie kent haar niet, de vrouw die het woord 'neger' bezigt alsof het 
een dagelijkse behoefte is net als plassen. De vrouw die het hilarisch vindt om holocaustgrappen te 
maken (en sommige mensen vinden die dan niet eens grappig, nouja zeg) en oprecht denkt dat dat 
niet antisemitisch, racistisch en compleet walgelijk is.
Toen deze week er een afbeelding verscheen van een nogal racistische oefening voor kinderen op de 
basisschool, postte ik deze op Twitter. Het volgende gebeurde:

OK WACHT, ik kan jullie dit prachtpareltje van Sylvia Witteman niet onthouden. Vergeet vooral dat  
het woord halfbloed te maken heeft met half wit zijn, en de aandacht focust op het wit zijn , en de 
andere helft , ja whatever daar hebben we het niet over. Niet wit is niet belangrijk genoeg om het 
over te hebben hoor. Nee, da's gewoon een heel fatsoenlijk woord net als mulat en nou niet gaan 
zeuren. 

Het woord mulat is ook gewoon prima, het is niet zo dat dat het ook maar iets te maken heeft met  v 
het Portugese woord voor muilezel.Het is ook niet misbruikt tijdens koloniale onderdrukking, als je 
dat zegt doe je aan geschiedvervalsing! Nee nee nee, dat is gewoon een goed woord, zonder enige 
connotaties en als je dat wel denkt ben je een zeikerd. Dit is een belangrijke les, weten dat je  
meestal op Twitter als je tegen onrecht bent een zeikerd bent. En dat moet je niet willen zijn. Dus 
doe eens niet dan. 

http://www.nrc.nl/boeken/2013/12/10/leon-de-winter-kan-grappen-van-witteman-niet-waarderen/


Back on topic, de discussie rondom de gewraakte oefening op een basisschool in Amsterdam. De 
foto van het oefenblad:

Uiteraard viel Sylvia, de verdedigster van het woord 'neger' hierover. Ok nee,wacht dat is helemaal 
niet zo uiteraard, geen idee, ik zag het gewoon slechts gebeuren. 

En toen, om redenen die mij onbekend zijn, kon ik het toch niet laten: ik gooide zomaar een tweet  
eruit! 



Voor iedereen die overweegt te gaan twitteren, het is dus echt heel belangrijk dat je je beseft dat je  
elk mogelijk onderwerp moet centereren around whiteness. Het liefst gewoon alles helemaal kapot 
argumenteren en cirkelredenaties erop nahouden om ervoor te zorgen dat de echte slachtoffers van 
deze maatschappij, white cisgender straight able men, gewoon niet meer zo onderdrukt worden. 
Want het is zwaar hoor. En soms heb je dan bijvoorbeeld een witte cisgender vrouw, en ook die 
zitten op eenzame hoogtes van ware onderdrukking. Kijk hier naar Sylvia, die wordt gewoon 
zomaar onderdrukt door een donkere vrouw. Dat kan toch niet. Ik weet ook niet waarom ik dacht 
dat mijn kijk op de zaak over mezelf belangrijk zou zijn. Want als je zwart bent kun je toch 
helemaal niet objectief zijn over anti-black racism. Dit heb ik ook geleerd op Twitter, objectiviteit is  
slechts voor een handjevol mensen weggelegd, en helaas, pindakaas, ik behoor daar niet toe. Het 
beste is altijd om als het bijvoorbeeld over racisme gaat nog een paar witte mensen te scoren want 
pas dan is je argument geldig. Niet gaan denken dat jij als zwart persoon zomaar zelf met 
argumenten aan kunt komen, dat is echt een klassieke beginnersfout, been there done that. 



Het wordt nog veel aparter met Sylvia. Want ik heb haar wit genoemd, en dat is 
ONVERGEEFLIJK. Sommig dingen DOE je gewoon niet, en ik had het toch gedaan. Again, soms 
ben ik een deugnietje. 



Laten we gewoon even tot hier bedenken wat er gebeurt. Sylvia is van slag van de afbeelding 
waarop een soort Zwarte Piet staat (maar die heeft niets met racisme te maken, heb ik gehoord van 
Han van der Horst en hij weet hoe dat zit en is de zelfverklaarde behoeder van Neerlands mooiste 
traditie die, ik herhaal, niets maar dan ook niets met racisme van doen heeft. Uiteraard). Ze is  
kennelijk niet van slag dat een donker persoon een neger wordt genoemd, neehee dat is uiteraard de 
juiste benaming, niet 'een negatief'. Dat is de boodschap dames en heren, donkere mensen zijn 
negers, dat is totaal prima en mag men zeer zeker niet beledigend opvatten. Pas als je omschreven 
wordt als een foto-negatief, dan is het wel dat je zegt van 'grutjes'. Dat het beide woorden zijn die te 
maken hebben met dingen, dat is nu echt niet het punt natuurlijk. 
Anyways, er komt altijd op een gegeven moment een punt in dergelijke discussies die mijn lieve 
vriend Andger “Het Grote Witte Lijden” heeft gedoopt. En hier komt het hoor. 

Het allerbelangrijkste is dus , dat we ons allen beseffen dat institutioneel racisme eigenlijk gewoon 
helemaal niet bestaat. Het is helemaal niet zo dat er racisme is op de arbeidsmarkt, woningmarkt, bij  
het vinden van een school en het bepalen van het niveau waar kinderen heen gestuurd worden, bij 
het gewoon op straat gaan of dingen als, ik weet niet hoor, het politiesysteem in Nederland. Nee, 
nee, nee, het ECRI liegt gewoon. En dit is ook niet waar, dit ook niet en die Ombudsman praat ook 
maar wat. #feit. #pvv. Nu ophouden hoor, want white supremacy en white dominance bestaan niet, 
heeft Han van der Horst zelf gezegd (ik ga niet eens hyperlinken, joop.nl staat er vol van) en white 
privilege is rassenleer. En hij legt het me even goed uit, want ik had opeens de misvatting dat ik zelf  
intellect had en social inequality had bestudeerd. Gelukkig was daar de white saviour die ik nodig 
had. 

http://nos.nl/artikel/564841-ombudsman-politiek-is-racistisch.html
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf
http://www.stichtingpandora.nl/jcms/images/stories/pandora/bijlagen/Institutioneel%20racisme%20en%20epidemie%20van%20dwangopnames%20in%20psychiatrie%20en%20gevangenissen.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-2013-039-NLD.pdf


En dan als afsluiter inzake Sylvia,  happens every time, de 'je bent zelf een racist'. Het liefst zonder 
dat je iemand een racist hebt genoemd, zoals nu. 

Het allerleukste vond ik haar conclusie van het gesprek, beknopt samengevat inderdaad precies wat 
er gezegd was, dit heb ik inderdaad gewoon letterlijk gezegd uiteraard, dat kan iedereen gewoon 
zwart op wit terugvinden (als iemand het gevonden heeft, wil men het dan naar mij sturen 
trouwens? En zagen jullie dat ik gewoon zwart/wit neerzette, alsof het niets is, boefje ben ik he)  

Dus wat hebben we nu geleerd; mensen die zichzelf geen racist noemen zeggen ook nooit 
racistische dingen noch verdedigen zij woorden die raciaal geladen zijn. En als je dan iets 
daartegenin brengt noem je ze basically gewoon een racist en dat is niet lief van je. Verder is het  
heel tof om tegen racisme te zijn, maar je moet het niet te serieus nemen uiteraard en niet te ver  
gaan. Niet gaan doen alsof je een gelijkwaardige gesprekspartner bent, want hallo,zoals Joost 
Niemöller ons al vertelde, iedereen heeft een eigen plaats in onze maatschappij <3 . 

Oh en validistisch taalgebruik is schijnbaar op Twitter sowieso geen probleem. Je kunt gewoon 
terwijl je racistische taal eruit gooit ook validistische dingen roepen, dat is gewoon dubbele pret  
eigenlijk. Waarom het houden bij alleen bijvoorbeeld zwarte mensen onderdrukken als je ook nog 
eens zwarte disabled mensen extra compleet de grond in kunt boren en daarnaast  gewoon alle 
disabled mensen. Wat maakt jou het uit. En als je tegen racisme vecht, kun je gewoon ook validisme 
gebruiken om je argument te bekrachtigen. Het is namelijk echt altijd gezellig om disabled mensen  
te onderdrukken. Gewoon lekker woorden als 'achterlijk', 'idioot', 'mongool', 'kankerhoer' en 'autist' 

http://www.revu.nl/nu-in-revu/zwarten-hebben-lager-iq-verkrachten-vaker/


eruit knallen. Is fatsoenlijk en leuk. Niet mokken. Doen. 

Volgende aflevering kom ik terug met Han van der Horst. Of Joost Niemöller. Moeilijke keuze. 

PS Als je je afvraagt wat je hier nou aan hebt gehad of waarom ik eigenlijk mijn tijd hierin heb 
gestopt; dat zijn twee hele goede vragen en ik heb op beide geen afdoende antwoord. Just carry on 
en vergeet niet zo -ist mogelijk dat te doen. Voor extra fun. 


