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‘I
k voel mij een buitenstaander 
vanwege mijn familiegeschie-
denis’, vertelt Robert Vuijsje 
op een terras bij het Amster-
damse Gelderlandplein. In zijn  
boek noemt de schrijver dit 

plein het hart van het moderne Amster-
damse joodse getto. De lokale Albert 
Heijn verkoopt koosjere producten en 
een paar straten verderop vliegt het ge-
vlochten challe-brood op deze vrijdag, 
kort voor het begin van de sjabbat, over 
de toonbank. Vuijsje is een jood en voelt 
zich ook joods. Hij is voor de helft niet-
Nederlands: zijn moeder migreerde op 
volwassen leeftijd naar Nederland. Door 
zijn zwarte haar werd Vuijsje menigmaal 
voor Marokkaan aangezien waardoor hij 
er van jongs af aan achter kwam hoe 
Nederlanders op gastarbeiders en hun 
(klein)kinderen reageren.

GELIJKEN
De eerste vrouw van de schrijver was een 
Braziliaanse. Zijn zoon uit dit huwelijk lijkt 
volgens de schrijver op hem. Vuijsje: ‘Hij 
ziet er min of meer wit uit, maar toch niet 
helemaal. Ik liep een keer met hem over 
straat en hoorde kinderen “Turkje, Turkje” 
naar hem roepen. Dat soort incidentjes 
zullen vast wel blijven plaatsvinden’. Na 
de scheiding kreeg Vuijsje een relatie met 
zijn huidige vriendin. Haar ouders komen 
allebei uit Suriname, maar ze is zelf in 
Nederland geboren. Hun zesjarige zoon is 
donker en heeft kroeshaar. ‘In mijn eigen 
beleving lijkt mijn jongste zoon op mij. 
Alleen in de ogen van de rest van de 
wereld lijkt hij op zijn moeder’, merkt 
Vuijsje op. Als vader en zoon over straat 

lopen, dan leidt dit soms tot vreemde 
taferelen. ‘Het kan zijn dat dit allemaal 
paranoïde gedachten zijn die zich in mijn 
hoofd afspelen’, glimlacht de schrijver. 
‘Eergisteren ging ik met mijn zoon naar 
het De Mirandabad. Toen we het zwem-
bad verlieten en hand in hand langs een 
grote, donkere familie liepen, bewogen 
ze alle tien hun hoofd mee om naar ons 
te kijken: “Oké, dat jongetje hoort bij ons, 
die man hoort niet bij ons…” (lacht). De 
gedachte die ik had was dat mijn zoon, 
hoewel hij achtendertig jaar jonger is 
dan ik, nu al bepaalde dingen weet of 
kan voelen die ik wel kan indenken, maar 
nooit uit eerste hand zal meemaken. Bij-
voorbeeld hoe een Creoolse Nederlander 
jou als zijn gelijke beschouwt. Wat ik met 
andere joodse Nederlanders heb, zal hij 
met andere zwarte Nederlanders hebben. 
Mijn verbondenheid met andere joodse 
Nederlanders heeft met de Tweede 
Wereldoorlog te maken. Hun gevoel van 
verbondenheid hangt samen met hun 
afkomst en het slavernijverleden. Dat is 
één van de redenen waarom ik het inte-
ressant vond om met andere mensen, die 
geen zesjarige kinderen zijn maar wel in 
Nederland zijn opgegroeid, te praten over 
hoe het is om in Nederland te wonen ter-
wijl je een andere afkomst hebt.’ 

Twee jaar geleden reageerde u in een 
artikel (‘Zwarte Piet is niet meer van 
deze tijd’) in de Volkskrant op de Zwarte 
Pietendiscussie. Zowel voor- als tegen-
standers van Zwarte Piet reageerden 
gepikeerd op dit stuk. Verbaasde u dit?
‘In Kaaskoppen schrijf ik over wat men 
allochtone Nederlanders noemt en hoe 

zij bepaalde zaken beleefden. Die bele-
ving komt voor een groot deel overeen 
met mijn beleving. De details verschil-
len, maar ik voel mij door de voorge-
schiedenis van mijn familie een buiten-
staander. Zij voelen zich vanwege andere  
soorten redenen buitenstaander. Autoch- 
tone Hollanders reageerden met opmer-
kingen zoals “Het ging toch goed hier”, 
“Waarom moet opeens dit gezeur be-
ginnen?” of “Waarom begin jij nu ook al 
over Zwarte Piet te zeuren?” - dit soort 
reacties. Tijdens mijn gesprekken voor 
Kaaskoppen zag ik mijzelf als hetzelfde 
als mijn gesprekspartners: een buiten-
staander. Nadat ik een uur had geluisterd 
naar verhalen over waarom ze zich wel of 
niet thuis voelen in Nederland, zei ik dat 
ik dit gezien mijn familiegeschiedenis wel 
herkende. Daarop kreeg ik vaak de reactie 
“Maar je denkt toch niet dat jij jezelf gelijk 
mag stellen met ons?”. Ik vond het erg dat 
je bijvoorbeeld geen stage of werk kunt 
krijgen en dat je geen eerlijke behande-
ling krijgt, maar dat is van een andere 
orde dan wanneer iedereen die is zoals jij 
wordt vermoord. Dat zijn twee verschil-
lende dingen. Ik denk dat mensen zoals 
ik een unieke positie hebben. Wij voelen 
ons verbonden met andere minderheden, 
maar dat doen we in de wetenschap dat 
die andere minderheden zich niet ver-
bonden voelen met ons. Sterker nog, 
zij zien ons vaak niet als gewone witte 
mensen, maar als oppermachthebbers 
die achter de schermen alles bepalen. 
Het verbaasde mij dat mensen met wie 
ik sprak begrip voor hun eigen situatie 
opeisten - dat is logisch - maar ook aller-
lei antisemitische vooroordelen bleken 

Voor zijn nieuwste boek Kaaskoppen1 interviewde Robert Vuijsje de ‘nieuwe kaaskoppen’: van rapper  
Mr. Polska en actrice Dilan Yurdakul tot ondernemer Aysel Erbudak en oud-voetballer Dries Boussata. 

Vuijsje: ‘In Nederland is tolerantie vooral tolerantie opeisen voor je eigen denkbeelden’.
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te hebben en dat volstrekt normaal vin-
den. Een deel kon het niet opbrengen om 
zich in andermans situatie te verdiepen 
en bleef bij primitieve vooroordelen. Daar 
moest ik soms wel een beetje om lachen.’ 

Ik kan mij voorstellen dat dit ook  
frustrerend is.
‘Ja, het voelt voor mij dat ik een hand-
reiking doe, maar dat zij het niet kunnen 
opbrengen om de hand ook richting mij 
te reiken.’ 

Wat is uw beeld van het tolerante  
Nederland na al die interviews die u 
heeft afgenomen?
‘In Nederland is tolerantie vooral tole-
rantie opeisen voor je eigen denkbeelden 
en minder tolerantie opbrengen voor  
andersdenkenden. Wat mij in veel van 
hun verhalen opvalt is dat de geïnter-
viewden met mij praten alsof ik een  
gelijke ben, terwijl hun situatie anders is 
dan die van autochtone Nederlanders. Ze 
gaan er allemaal vanuit dat het niet zo 
gemakkelijk zal zijn, dat ze er harder voor 
moeten werken en dat de drempel om  
ergens binnen te komen hoger ligt. Dit 
is wat alle groepen - ondanks de grote 
onderlinge verschillen - gemeenschappe-
lijk hebben. Als je zwart haar hebt, dan 
is de situatie anders dan wanneer je 
blond bent. Voor de geïnterviewden is dit  
onderdeel van hun dagelijkse leven, net 
als elke dag onder de douche staan.  
Autochtonen horen weinig over dit 
onderwerp. Het maakt ook geen onder-
deel uit voor hun manier van denken. 
Dit onderwerp bestaat niet in hun bele-

vingswereld. Beide groepen wonen in 
hetzelfde land, maar de voorwaarden 
waaronder je in Nederland woont zijn zo 
verschillend waardoor er bijna twee ver-
schillende landen ontstaan.’

Heeft u het idee dat er sprake is van een 
verharding van de maatschappij? 
‘Ja, bij de Zwarte Pietendiscussie gaat 
het natuurlijk over veel meer dan alleen 
de kleur van de schmink. Autochtone 
mensen zeggen: “Dit is ons land, dit is hoe 
wij het hier doen en als jullie je hier aan 
willen aanpassen, dan mogen jullie hier 
ook wonen en anders rot je maar op naar 
je eigen land”. Dat is het grootste deel van 
de samenleving. Zij zijn met de meeste 
mensen. Afhankelijk van hoe je telt wo-
nen er zo’n 3, 4 of 5 miljoen mensen in 
Nederland die Nederlands zijn en nog een 
andere afkomst hebben. Dat is inmiddels 
ongeveer een kwart van de bevolking. Het 
gaat om miljoenen mensen. Een veran-
derende samenstelling van de bevolking 
brengt met zich mee dat sommige delen 
van een cultuur langzaam beginnen te  
veranderen. Een land met een heftige  
slavernijgeschiedenis, zoals Nederland, 
moet begrijpen dat het niet meer ge-
past is om mensen met zwarte schmink 
en pruiken kroeshaar over straat te laten  
paraderen! Als je mensen uit andere 
landen vertelt over de uitspraak van pre-
mier Rutte dat zijn zwarte vrienden blij  
zijn dat ze zich niet hoeven af te 
schminken, terwijl hij daar nog dagen  
mee bezig zou zijn… dat is verbijsterend.  
Dat hij op basis van die uitspraak niet 
hoefde af te treden komt omdat een 

meerderheid van de bevolking de hele 
discussie als iets van de Amsterdamse 
grachtengordel ziet. De gewone man 
vraagt zich af waar het gezeur toch over 
gaat. De uitspraak van premier Rutte 
toont een gebrek een inlevingsvermogen 
aan. Hij hoort de minister-president van 
alle Nederlanders te zijn. Rutte heeft ook 
gezegd dat hij Nederland aan de Neder-
landers wil teruggeven. Ik heb geen idee 
wat hij daar mee bedoelt, maar de meeste 
zwartharige Nederlanders zullen niet 
denken dat het over hen gaat. In hoofden 
van veel mensen, waaronder Rutte, is de 
Nederlander blond en wit, terwijl er mil-
joenen Nederlanders zijn die gewoon be-
lasting betalen, aan het Sinterklaasfeest 
meebetalen, maar inmiddels in hun ver-
schijningsvormen heel divers zijn. In de 
grote steden gaat het om de helft van de 
bevolking. Desondanks blijven heel wat 
autochtone Hollanders vasthouden aan 
het idee van de Nederlander en aan de 
periferie heb je nog wat andere mensen 
die hier ook wonen. Het is toch raar  
om op die manier na te denken over wie 
Nederlander is?’

Hoe kan een docent - gelet op al die 
verschillen in de samenleving - het 
gesprek met leerlingen over dit onder-
werp aangaan?
‘Het is een ingewikkelde vraag. Enerzijds 
moet een docent het inlevingsvermogen 
opbrengen om zich in leerlingen te kun-
nen verplaatsen. Op een zwarte school 
in de Randstad hebben leerlingen het 
gevoel dat ze Nederlander zijn, maar toch 
ook weer niet. Anderzijds moet de do-

‘Wat ik met andere joodse Nederlanders heb, zul len Creoolse Nederlanders met andere zwarte Nederlanders hebben’ 
( f ragment ui t  de speel f i lm Alleen maar net te mensen  naar het boek van Robert  Vui js je)



 

DE UITZONDERING
Er moet meer aandacht komen voor radicalisering, burgerschap, mediawijsheid, 
pesten, digitale vaardigheden, acceptatie van homoseksualiteit, globalisering 
en duurzaamheid. Het begin van een nieuw schooljaar staat altijd garant voor 
een hoop meningen van deskundigen over het onderwijs. En dan komen er ook 
nog verkiezingen aan: het onderwijs moet nog zoveel beter! 

Ik vind het allemaal prima. Als leraren maatschappijleer zijn we ruimdenkende 
personen, die jongeren het nut van een goed onderbouwde mening kunnen 
uitleggen. De leerlingen prikkelen, aanzetten tot naar elkaar luisteren en geen 
onderwerp schuwen om over in gesprek te gaan. Wacht, wat zei onze minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de leraar: ‘De leraar doet aan 
zelfcensuur en durft gevoelige onderwerpen niet meer bespreekbaar te maken’.

Deze ellende begon vorig schooljaar met het uitkomen van het rapport Twee 

werelden, twee werkelijkheden, waarin enkele leraren aan het woord komen 
en aangeven gevoelige onderwerpen niet meer te behandelen. Journalisten 
en opiniemakers doken er natuurlijk op. ‘Schande!’ Het gevolg: ons toch al 
niet zo stoere imago ging er nog verder aan. En dit werd begin dit schooljaar 
dus nog eens extra herhaald door de minister van andermans zaken die 
verkiezingsretoriek gebruikt ten koste van het onderwijs, van de leraar. 

Even heel duidelijk: de leraar bestaat niet. Je hoeft van een leraar Frans of leraar 
techniek niet te verwachten dat zij de didactiek hebben om lastige onderwerpen 
bespreekbaar te maken. Ze hebben de pedagogiek om met jongvolwassenen 
om te gaan en hun eigen vakkennis. Moeilijke onderwerpen bespreekbaar 
maken is heel iets anders. De leraar maatschappijleer heeft deze tools over het 
algemeen wel. Controversiële onderwerpen, ik smul er van. Kom maar op, ik 
leid het wel in goede banen - en ik ben geen uitzondering. Net zomin zijn mijn 
klassen, of is mijn school de uitzondering.

Het rapport waar dit vandaan komt heeft vijf vo-scholen bezocht. Vijf. Even 
voor de duidelijkheid: er zijn in totaal 638 vo-scholen in Nederland. Zij zijn de 
uitzondering. Het zijn geen problemen van het onderwijs, het zijn problemen 
van steden, of beter van specifieke buurten. Dat vergt een heel andere aanpak 
dan hard roepen dat de leraar niet meer durft. Daarmee doe je een hele grote 
groep leraren te kort, laat staan dat het iets oplost. Koppel het dus alsjeblieft 
los van het onderwijs. We hebben onze tijd hard nodig voor al die andere 
meningen. u

 

 

STEF VAN DER LINDEN 

(maatschappijleer.net)

Dit is de eerste column van Stef van der Linden. Stef werkt als leraar 
maatschappijleer in Oisterwijk. Hij heeft met name examenklassen en is 
mentor van een klas vmbo-3-basis. Daarnaast is hij beheerder van de  
weblog maatschappijleer.net.
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cent ook uitleggen hoe de Nederlandse 
maatschappij in elkaar zit. Als je in Ne-
derland wilt wonen, dan moet je je aan de 
waarden en normen aanpassen. Anders 
is het misschien beter om in een ander 
land te gaan wonen, al is dat gemakke-
lijker gezegd dan gedaan als je gewoon 
in Nederland bent geboren. Een docent 
moet zich dus zowel in de leerling kun-
nen inleven, als standvastig zijn als het 
om de Nederlandse waarden en normen 
gaat.
Met Kaaskoppen bezocht ik verschillen-
de scholen. Op een school in Rotter-
dam-Zuid kwam ik in een aantal klassen 
waarvan ongeveer 90 procent van de 
leerlingen van Creoolse, Marokkaanse of  
Turkse afkomst is. Ik ben donker en heb 
zwart haar. Ik vertelde deze leerlingen 
hoe het voelde wanneer mensen mij 
vanwege deze kenmerken benaderen. Ik 
kwam in allerlei situaties terecht waarin 
zij ook terechtkomen. Dat deel van mijn 
verhaal omarmden ze. Daarna legde 
ik uit waarom ik mij Nederlander voel, 
maar tegelijkertijd ook niet, net als zij. 
Op het moment dat ik zei dat dit door 
mijn familiegeschiedenis kwam, konden 
ze zich hier totaal niet in verplaatsen. 
Deze leerlingen stonden hier niet voor 
open. Dat vond ik jammer. Ik sta een paar 
uurtjes voor een klas en ga daarna weer 
naar huis. Als je op een school werkt en 
maatschappijleer geeft, dan lijkt het mij 
een lastige afweging hoe je je enerzijds in 
het leven van leerlingen moet inleven en 
anderzijds bepaalde waarden en normen 
moet overbrengen.  

Maakt u zich weleens zorgen over de 
toekomst van uw kinderen in deze 
samenleving?
‘Het is moeilijk om in de toekomst te  
kijken. Er is een verschil tussen Neder-
landers die de veertig gepasseerd zijn en 
de jongere generaties. De eerste groep 
is opgegroeid in een land waarvan de 
bevolking niet gemengd was, terwijl met 
name kinderen in de Randstad - ook als ze 
op een witte school zitten - nu opgroeien  
met allerlei culturen om zich heen.  
Jongeren zien een ander land om zich 
heen dan iemand van zestig die decen-
nia geleden in Nederland opgroeide. Je 
kunt nu niet meer met de gedachte “dit 
is ons land” opgroeien. Je zou zeggen dat 
dit iets meer een gevoel van samenleven 
van de verschillende groepen oplevert. 
Dat is hoopgevend, maar het kan ook 
zomaar het verkeerde opleveren.’ u

1. Robert Vuijsje, KAASKOPPEN,  

Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 2016


