






De mensen stroomden naar binnen.
Één voor één werden ze op een stoel gezet.
Hier moesten ze hun naam opschrijven en werden ze
toegesproken door een vrouw, Seyda.

Haar donkere haar was samengebonden in een strak
knotje.
Haar blik was streng.
Soms priemden haar ogen, soms twinkelden ze, dat
verschilde per persoon.
De reden daarvan was hen niet duidelijk. Ze wisten
toen namelijk nog niet dat Seyda hen beoordeelde op
hun oogkleur.

De blauwogigen werden naar een ruimte gestuurd,
waar twee stoelen stonden. Het was er koud en het
stonk.
De bruinogigen mochten plaatsnemen in een grote
ruimte, waar precies genoeg stoelen stonden, zodat
iedereen kon gaan zitten.
Seyda voegde zich bij de mensen met de bruine ogen
en maakte zichzelf tot hun leider, terwijl de “blueys”
in onwetendheid gelaten werden.

De bruinogigen werden gevormd tot een echte
gehoorzame groep. De blauwogigen werden eerder
opstandig.

In de ruimte van de bruinogigen hingen borden met
negatieve uitspraken over de blueys.
Seyda stelde hen vragen: “Welke kleur hebben de
ogen van al die bankdirecteuren, die jullie belazerd
hebben?
Welke kleur ogen heeft Rutte eigenlijk? Blauw?”
Zo probeerde ze hen ervan te overtuigen dat mensen
met blauwe ogen minderwaardig waren aan
bruinogigen.
Aan het begin waren de mensen nog twijfelachtig,
maar nadat er ongeveer een half uur op hen in

gepraat was, gingen ze steeds makkelijker mee in het
verhaal van Seyda, tot ze er bijna in begonnen te
geloven.
Sommigen wilden zich niet laten meeslepen in de
razernij, zij haakten af. Anderen gaven zich al snel
over aan de gedachtengang die hen werd opgelegd.

Na een paar uur werden de blauwogigen
binnengelaten in de ruimte. Zij moesten plaats nemen
op krukjes, op een lager niveau dan de bruinogigen.
Ze werden gestraft voor iedere kleine fout die ze
begingen.
Er werden allerlei testen gedaan. Veel vragen in de
testen gingen bijvoorbeeld over woorden uit het
Arabisch.
De blauwogigen wisten hier het antwoord niet op, de
bruinogigen wel. Seyda zei hierop dat de blueys dom
waren.

Ongeveer een uur nadat de blauwogigen de ruimte
binnen waren gekomen, veranderde Seyda van een
autoriteit in een mens. Ze maakte haar haren los en
stelde zichzelf voor. Ze behandelde iedereen gelijk.

Dit alles was onderdeel van een sociaal experiment:
“Het Grote Racisme Experiment”

De dag werd afgesloten met een gesprek. De mensen
met de bruine ogen moesten opschrijven hoe ze
vonden dat de blauwogigen eruit hadden gezien.
Er werden dingen opgeschreven als “ongemakkelijk”
en “ongelukkig”. Seyda merkte op dat niemand
positieve dingen opgeschreven had.
Zo werkt het ook in de echte samenleving, zei ze.
Niemand bestempelt de minderheden als dapper of
sterk, op zijn hoogst zijn ze “ongemakkelijk”.



De bruinogigen vertelden hoe ze het hadden
gevonden om in de meerderheidspositie te zitten die
normaal altijd aan anderen toebehoorden.
Veel van hen zeiden dat ze teleurgesteld waren in
zichzelf. Want waarom waren ze niet opgestaan en
hadden ze niets gezegd?
Waarom hadden ze niet op zijn minst hun hand
opgestoken?
Het antwoord was duidelijk: ze waren bang. Bang om
gestraft te worden. Bang om buiten de groep te
vallen.
Waar ze zaten waren ze veilig, waarom zouden ze
opstaan?

''De waarheid is dat
iedereen
discrimineert''
Het experiment riep veel vragen bij me op.
‘’Waarom kunnen mensen niet gewoon normaal met
elkaar omgaan?’’ dacht ik.
Waarom kunnen ze elkaar niet gewoon leren kennen?
Er zijn toch zeker genoeg mensen die niet
discrimineren? Ik doe dat toch zeker ook niet?
De waarheid is dat iedereen discrimineert.
Evolutionair gezien is dit logisch, want in het
dierenrijk is je eigen soort altijd het meest
betrouwbaar, maar mensen zijn geen dieren meer en
overlevingsinstincten zijn overbodig geworden.
Bovendien zijn mensen bang om uit hun comfort zone
te stappen.
Want, lieve mensen, denk eens even goed na.
Hoeveel vrienden heb jij eigenlijk die NIET blond
zijn?
Waarschijnlijk niet heel veel.
En denk jij eigenlijk wel eens na over of je zelf mensen
discrimineert? Om wat voor reden dan ook?
Waarschijnlijk meer dan je in de eerste instantie
verwachtte.

Maar waarom zijn er dan zo weinig mensen die
dapper genoeg zijn om op te staan? Heeft er dan
niemand lef?

Een feit is dat mensen kuddedieren zijn, en dus bij de
groep willen horen.
Zodra je opstaat, zul je jezelf buiten de groep
plaatsen. Je zult niet meer horen bij je eigen groep,
maar je zult ook nooit in het hokje passen bij de
mensen voor wie je bent opgekomen.
Zij zullen je altijd beschouwen als “anders”. Opstaan
zal er dus in resulteren dat je uiteindelijk nergens
meer bij hoort. Dus doe je dat niet.

Dan zijn er mensen die zeggen: “Je kunt toch ook
opstaan binnen je groep?
Je kunt je toch ook in de groep gedragen als een
individu?”
Ik vraag het me af.

Is het mogelijk om bij een groep te horen zonder een
deel van jezelf te verliezen?
Ik denk het niet.
Alleen zal een mens weinig kwaad doen, met de druk
van honderd paar ogen een stuk meer.
Dat is een feit en het is moeilijk te veranderen, maar
wel heel beangstigend.















Wie er nog niet van heeft gehoord, mag onder zijn megasteen kruipen en de wereld
aanschouwen zoals ‘ie is.
5 december van alweer het vorige jaar (poeh, lang geleden! ) overleed Nelson
Mandela op een respectabele leeftijd van 95 jaar.
Als je 27 jaar van je leven vast zit heb je natuurlijk wel wat in te halen, dus
zodoende.
Uiteraard kwamen alle kranten even uit de feestdagenkomkommertijd (leuk
scrabblewoord) om een berichtje of 25 in hun krant eraan te wijden, met alle
gevolgen van dien.
De verwarringen met Morgan Freeman werden gelukkig meteen uitgekotst door het
intelligentere deel van de bevolking.
‘De Telegraaf’ schreef: "Niet alleen in het buitenland maar ook in Nederland wordt
gereageerd op de dood van Nelson Mandela, die nota bene op sinterklaasavond (mét
Zwarte Piet) is overleden"
Ja, en dáár gaat het mis! Het zwartepietschandaal (ook een leuk scrabblewoord)
blijkt dus overal van toepassing op te zijn. Zo ook op de dood van de man die maar
wat graag voor vrede en gelijkheid voor iedereen streed.

Zijn uitspraak vond ik persoonlijk wel dapper. 27 jaar gevangenschap gaat je niet in
de koude bajeskleren zitten namelijk. Dat je dan nog steeds zo liefhebbend kunt zijn
en vol idealen zit, is wel noemenswaardig. Hij was de perfecte man voor Zuid-Afrika.
Vaak werd hij ook wel de vader van Zuid-Afrika genoemd.

Zuid-Afrika is wel een land op zich. Multiculti is het zeker! Zoveel mensen, zoveel
talen en zoveel gebruiken en rituelen. Kun je nagaan, in België vechten Wallonië en
Vlaanderen elkaar al de tent uit en daar spreken ze slechts 2 verschillende talen.
In Zuid-Afrika zijn er al 11 officiële talen in één land en nog een wirwar van kleine
taaltjes. De grote verschillen tussen mensen waren niet bevorderlijk voor een
gezellige sfeer.
De apartheid completeerde het feestje door het te verpesten. Blanke mensen die alles
mochten en zwarte mensen die niets hadden. Bankjes waren voor blanken, want
jakkiebah als daar een zwarte op ging zitten.
Laat dát nou precies zijn waar Mandela toch zo’n hekel aan had; mensen die elkaar
niet uit konden staan én discriminatie. En laat hij nou zo goed zijn om te proberen om
dat boeltje op een vreedzame manier naast elkaar te laten leven. Of beter nog: tussen
elkaar te leven.
Daarvoor offerde hij 27 jaar van zijn leven op, want tegenspraak werd natuurlijk niet
geduld en dat leverde je een kwart-eeuwig retourtje gevangenis op. Toen hij eenmaal
vrij kwam veranderden de dingen pas echt.
Onder leiding van zijn politieke partij kwam er aan de apartheid definitief een eind.

Toch is het leed nog steeds niet geleden. In Zuid-Afrika ligt het percentage
kleurlingen dat zwarten discrimineert hoger dan het percentage blanken dat zwarten
discrimineert. Zouden de problemen zich dan een beetje verplaatst hebben?

Ondanks deze after-kwaaltjes mogen wij wel dankbaar zijn dat er zo iemand op de
wereld was als Mandela, die het leven in Zuid-Afrika beter had gemaakt voor
zwarten en daarmee gelijker ten opzichte van andere rassen, en die bovenal het beste
met de mensheid voor had en altijd naar gelijkheid streef.

De man van de wereld
Joëlle Schut



In Nederland zijn veel culturen met elkaar verweven, en je hoort nog wel eens mensen
klagen over allochtone criminelen. Deze Raar maarWaar gaat over rare en opvallende
dingen die te maken hebben met multiculti en daaraan verbonden dingen.

Wist je dat:
• … bijna alle immigranten van de Kaapverdische eilanden in Rotterdam wonen?

• … de helft van de niet-westerse allochtonen die in Nederland wonen, leven van een
bijstandsuitkering?

• … Marokkaanse jongeren in Amsterdam bereid zijn om in ieder stadsdeel te
wonen, behalve Zuid-Oost? Zij hebben een voorkeur voor ‘gekleurdere’ buurten, en
blijkbaar is Zuid-Oost dat niet.

• … Bijna 1 op de 5 Nederlanders allochtoon is?

• … in Amsterdam de meeste nationaliteiten ter wereld leven? In Amsterdam kan
je maar liefst 1 77 verschillende nationaliteiten vinden.

• … de Nederlandse taal voor buitenlanders over het algemeen de lastigste taal op
het gebied van grammatica en uitspraak ter wereld om te leren is?

• … er volgens Wikipedia minstens 9 verschillende soorten van discriminatie zijn?
Dat varieert van directe discriminatie tot positieve discriminatie.

• … iedereen onbewust racistisch is? Je hebt het niet door, of je denkt dat jij niet
racistisch bent, maar onbewust maak je wel onderscheid op basis van bepaalde
kenmerken.

• … ‘’apartheid’’ het enige Nederlandse woord is ter wereld dat iedereen uitspreekt
(zonder enige moeite) zoals wij Nederlanders dat doen?



Native speakers op het usg; mevrouw Humke en meneer Baron over hun culturele achtergrond

In deze Apus: Meneer Baron

over al zijn ambities en de multiculturele samenleving.

Deze breed georiënteerde Fransman is geboren bij Saint Malo, Bretagne, en
heeft na zijn eindexamen niet alleen biologie, maar ook literatuur, filosofie,
kunst en muziek aan het conservatorium gestudeerd. Hij beschrijft zichzelf
als “soms wat eigenwijs en afstandelijk, maar met een goed gevoel voor
melancholie en de ambitie om te reizen en te dromen”. In 1997 heeft hij de
liefde nagejaagd en is hij samen met zijn piano in zijn autootje gestapt en
van Parijs naar Nederland verhuisd. Inmiddels woont hij al 17 jaar in
Nederland, zijn langste verblijf op dezelfde plaats ooit, maar nog steeds vind
hij het super om hier te wonen. Toch blijft hij een echte Fransman, want:
“Hoe erger de kaas stinkt hoe lekkerder ik hem vind!”

1. Bent u ook docent geweest in uw geboorteland?
Ik ben docent geweest in Frankrijk, in Parijs, in de klassieke muziek. Na
mijn eindexamen in Frankrijk heb ik een master in muziekwetenschap aan
de universiteit van Bretagne gedaan. Daarnaast deed ik conservatorium in
Bretagne en vervolgens in Parijs. Daar heb ik naast muziek ook dans,
acteren en zang kunnen leren. Na mijn afstuderen ben ik voornamelijk
werkzaam geweest als operazanger. Helaas heb ik wegens financiële
omstandigheden andere baantjes moeten zoeken. Zo was ik bijvoorbeeld
koordirigent, koorlid en dus ook leraar op de middelbare school.

2. Hoe bent u op het USG terechtgekomen?

Ik ben toevallig op het USG beland door mijn sociale netwerk. Voor het usg
werkte ik op een internationale school, bij het zogenaamde MYP (Middle
Years Programme) in Laren. Daar heb ik heel erg leuke ervaringen opgedaan
en ontzettend veel geleerd. MYP school is geen regulier Nederlands
schoolsysteem maar een multicultureel schoolsysteem waar de leerlingen de
hele wereld bekijken vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Dat heette
toen Areas of interactions. Er wordt daar lesgegeven in veel verschillende,
uitdagende en vernieuwende vakken zoals: community, service, homo faber
(uitvindingen door de Mens), milieu, gezondheid, sociale ontwikkeling en
manieren om te leren. De leerlingen worden gestimuleerd om creatief te
denken, risico's te nemen, multicultureel te zijn, goed te communiceren,
maar er wordt ook gewerkt aan zelfreflectie, je inleven in anderen, voor
elkaar en jezelf zorgen, denken en doen.. .

Eigenlijk doen wij dat allemaal in het onderwijs maar net op een andere
manier. Ik vormde daar in mijn eentje de gehele sectie Frans. Tijdens de
lessen deden we veel toneelstukken en concerten in het Frans, we hadden
het over poëzie, en reizen over de hele wereld.



Maar om de vraag te beantwoorden: ik heb ontslag genomen in Laren en
ontdekte toevallig een vacature van het USG. Ik heb toen veel risico genomen
door ineens op een reguliere school te gaan werken, maar nu heb ik absoluut
geen spijt. Ik vind de gymnasia ook extraordinair en uitdagend, want ja hoor,
ook docenten zoeken uitdaging! ! . Toentertijd heeft Jos Tielens mij erg
geholpen om me thuis te voelen binnen de school.

3. Wat is een typische Franse traditie?
Een typisch Franse traditie. . . Hmmm... Voyons! ! ! Alles is traditie in Frankrijk.
Natuurlijk alle katholieke feestdagen, maar staken is ook een sterke traditie,
dan is iedereen op straat te vinden om te protesteren tegen alles. Het is echt
zo! Bij aanname van bijna elke wet wordt gestaakt! Tenminste 1 keer per jaar
loop je op straat met collega's en CGT- en CFDT- vakbonden, je grote mond
open te trekken tegen de regering. Staken wordt vaak als negatief gezien, maar
ik heb veel leuke herinneringen aan deze periodes. Elke staakactie is een mega
feest waar je veel nieuwe mensen leert kennen! Waarom we in Frankrijk zo zijn
is te veel om op papier te zetten, maar een reden is dat de staat erg
gecentraliseerd is en nu een sterke en zeer autoritaire hiërarchie kent. Het is
erg interessant om tijdens mijn les uit te leggen, maar dat doe ik helaas niet
vaak genoeg. Een aandachtspunt voor mij!

4. Vindt u onze school multicultureel?
Of het USG multicultureel is? We proberen het te worden, denk ik, maar er is
nog veel te doen. Ik vind onze school een typisch Nederlandse school. De
vakken zijn vooral gericht op Nederland. Mijn vak Frans is dat wat minder
uiteraard en ik ben “native”, dus is het voor mij makkelijker om over mijn
culturele bagage te praten. Echter, op een school met meer dan 90%
Nederlandse kinderen wordt het moeilijk om echt multicultureel te zijn. Wel
zijn er veel onderwerpen van de vakken in de bovenbouw die steeds meer
kijken naar wat er buiten de grens gebeurt. Veel leerlingen van onze school zijn
van plan in het buitenland te werken. Dat is onze toekomst volgens mij , we
moeten onze leerlingen op die globalisatie voorbereiden. Alweer een
uitdaging.. . Ach! Leuk toch!?

5. Wat betekent het begrip "multicultureel" voor u?
Multicultureel is gewend zijn aan cultuurverschil. Verschillende mentaliteiten
kunnen begrijpen, de ander accepteren zoals hij is en kijken wat we gemeen
hebben in plaats van hoe erg we van elkaar verschillen, het begrip 'allochtoon'
proberen te verzachten. Onwetendheid is namelijk de grootste oorzaak van
veel ellende in onze moderne wereld.



En ook mevrouw Humke:
over Duitse oud & nieuw tradities en haar weg naar het USG.

Deze vrolijke Duitse vrouw is geboren in Neustadt, een heel klein plaatsje
helemaal in het noorden van Duitsland. Ze vertrok naar Nederland om
hier stage te lopen, niet met de intentie hier heel lang te blijven, maar ze
is zoals ze het zelf zegt “een beetje blijven hangen”. Scrol snel naar
beneden om te weten te komen wat haar kijk is op de multiculturele
samenleving en wat dé oud & nieuw traditie is in Duitsland!

1. Hoe komt het dat u geen docent bent geworden in uw
geboorteland?
In Duitsland moet je een hele specifieke opleiding doen om docent te
worden, waarmee je direct na de middelbare school moet beginnen. Op
dat moment dacht ik nog, ja ik weet het niet zo goed. Zal ik docent gaan
worden of misschien toch iets anders gaan doen? Toen heb ik besloten de
opleiding niet te volgen, want dan kon ik alleen maar docent worden, en
ja, ik wist het gewoon nog niet… Tijdens mijn studie heb ik besloten dat
ik wel docent wilde worden, maar toen was het te laat. Ik heb een stage in
het buitenland gedaan om te kijken of het echt iets voor mij was en zo
ben ik hier terechtgekomen. Ik heb stage gelopen, gestudeerd aan de
universiteit en nu ben ik docent op het USG.

2. Hoe bent u dan op het USG terecht gekomen?
Via een sollicitatie. Toen ik naar Nederland kwam heb ik eerst op een
andere school gewerkt, maar op een gegeven moment waren dat niet
meer genoeg uren. Toen heb ik in Utrecht gesolliciteerd, want daar
woonde ik ook al en zo is het gekomen dat ik hier ben.

3. Wat is een typische oud en nieuw traditie in Duitsland?
Een typische oud & nieuw traditie: vuurwerk afsteken, maar dat is
volgens mij niet echt bijzonder. Wat wel heel typisch Duits is, is een
traditie met lood. Kleine stukjes lood houd je boven het vuur, dan wordt
het vloeibaar en vervolgens gooi je het in koud water zodat het stolt. Er
ontstaat dan een soort rare vorm, waarmee je je eigen toekomst kan
voorpellen.

4. Vindt u onze school multicultureel?
Nou, het grootste gedeelte is toch wel typisch Nederlands, dus ik zou
zeggen van niet. Tussen de docenten zijn er best wel wat die uit het
buitenland komen, maar qua leerlingen vind ik onze school nog oer-
Hollands.

5. Wat betekent “multicultureel” voor u?
Samenleven met verschillende culturen en dat verschillende culturen zich
kunnen mengen in die samenleving. Niet iedereen hoeft zich aan te
passen, want andere culturen kunnen juist ook een mooie bijdrage
leveren aan de samenleving.












