
nrc
DONDERDAG�24�NOVEMBER�2�0�16 De mening 29

YOUR PERFECT 
BUSINESS PARTNER.

JAGUAR XE CORPORATE EDITION

21% BIJTELLING

Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-8,1 l/100 km, resp. 26,3-12,3 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-194 g/km. Consumentenprijs vanaf € 42.400 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 659 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

NU TIJDELIJK MET VOORDEEL TOT € 3.261

De Corporate Edition maakt zakelijk Jaguar XE rijden nog aantrekkelijker. Beschikbaar 
als Pure, Prestige en R-Sport, met aspecten die zakelijke rijders belangrijk vinden: lagere 
bijtelling van 21%, aantrekkelijk leasetarief en rijkere uitrusting. Fantastisch rijcomfort, 
rijgedrag en handling zijn vanzelfsprekend, evenals grote e�  ciency en lage emissies. Dit 
maakt de XE Corporate Edition tot uw perfecte zakenpartner. Beschikbaar vanaf € 42.400.

jaguar.nl

Standaard o.a.

– InControl Touch SD navigatiesysteem

– Park Distance Control achter  

– Bi-Xenon koplampen met LED-
dagrijverlichting (op Prestige & R-Sport)

– Verwarmbare voorstoelen
(op Prestige & R-Sport)

– Lichtmetalen velgen

– Jaguar Sound System met Bluetooth®

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Racisme wortelt in onze taal
Herijk het woord ‘z wa r t ’ in de taal. We hebben geen racismepolitie nodig, maar taalpolitie, betoogt Carlo Strijk.

M
et tranen in de
ogen volg ik wat
eens begon als een
onbevangen debat
en nu een bittere,
hatelijke strijd is

geworden. Een verbaal gevecht
waarin zelfs doodsbedreigingen niet
geschuwd worden en opiniemakers
beveiliging krijgen. Inderdaad, ik
doel op de kwestie Zwarte Piet, of hij
wel of niet zwart moet zijn. Net als
Denk-politica Sylvana Simons ben ik
een ‘gekleurde ervaringsdeskundi-
g e’. Ik was zelfs de eerste, gekleurde
tv-presentator in Nederland, met een
eigen show op RTL5.

Voor een beter begrip van dit uit de
hand gelopen debat, moeten we ove-
rigens terug naar de kern van de Ne-
derlandse taal. Daar zitten de proble-
men namelijk ingebakken. Alles wat
zwart is, heeft een negatieve conno-
tatie in de taal die wij – van klusjes-
man tot premier – gebruiken zonder
er erg in te hebben.

Zolang we ons niet realiseren dat
we aan de basis van die taal moeten
schaven, blijven de publieke en poli-
tieke debatten over racisme slechts
een vorm van symptoombestrijding.

Sta eens stil bij deze uitdrukkin-
gen: iemand zwart maken, zwartkij-
ker, zwart werk, een zwarte dag, de
zwarte lijst, iemand de zwartepiet
toespelen, een zwarte bladzijde. Van
jongs af aan leren we een gevoel te
hebben bij bepaalde woorden. Dat
zorgt voor een referentiekader, een
betekenis in het dagelijks leven.

A ls je op IJsland zegt: het wordt
15 graden morgen, dan gaat ie-
dereen in zwembroek of bad-

pak naar het strand. Zonnen, zwem-
men zelfs. Maar op Curaçao niet,
daar halen de inwoners bij zo’n tem-
peratuur de zuidwester uit de kast.
Zoals aan ‘15 graden’ een gevoel
wordt gekoppeld, zo is dat natuurlijk
ook bij het woord ‘zwart’.

Donkergekleurde mensen ‘zwar-
te n’ noemen, zorgt ervoor dat velen
er een negatief gevoel bij krijgen. In

vakliteratuur heet dit ook wel ‘lin-
guïstisch relativisme’. Van kinds af
aan bepaalt de bedrading in onze
hersenen, ons softwaresysteem, hoe
we ‘zwart’ ervaren. Dit is ons ‘belief
s y s te m’ of referentiekader, en dat
kan makkelijk worden beïnvloed.
Ook wel ‘framen' genaamd.

V eel mensen in de zwartepie-
tendiscussie zeggen dat ze he-
lemaal geen negatief beeld

hebben van Zwarte Piet. Of van
zwarte Nederlanders – die zelf liever
‘ge k l e u rd e’ Nederlanders genoemd
willen worden. Dat kan komen door-
dat blanken hun eigen frame niet
zien.

Hierbij een dringende oproep aan
deskundigen en neerlandici: herijk
het woord ‘zwart’ in de taal, taalles-
sen en taalboekjes. We hebben geen
racismepolitie nodig, zoals Denk be-
pleit, maar een taalpolitie.

Ik verlang naar de tijd dat we el-
kaar rond Sinterklaas niet schichtig
aankeken of dat verklede Pietje wel
door de beugel kan. Dat we weer in
liefde een gezellig feest kunnen vie-
ren. Die tijd zal nog wel even op zich
laten wachten met mijn voorstel. Ik

richt me daarom nu tot de taalelite
van Nederland. Politici, journalisten,
taalpuristen, leraren en faculteiten
Nederlands: pak deze handschoen
alsjeblieft op. Ga eens goed in dia-
loog over ons taalgebruik, het ge-
bruik van het woord ‘zwart’.

En dan niet alleen op de opiniepa-
g i n a’s en in de sociale media, maar
graag overal.

W e hebben in Nederland niet
alleen taaltechnici nodig
die ‘Groene Boekjes’ p ro -

duceren, maar ook mensen die zich
durven uitspreken over het gevoel
dat een woord kan oproepen, over de
r i s i c o’s van framing ervan. Mensen
die het gebruik van woorden ter dis-
cussie durven stellen, zeker in de
Zwarte Piet-kwestie is dat van groot
b e l a ng .

Carlo�Strijk,�on-
dernemer.�M.m.v.
Arnold�Vonk.

Sta eens stil bij deze
begrippen: zwartkijken,
zwarte bladzijde
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