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Door Leike van Oss en Aukje Nauta

Stereotyperen doen we allemaal. Allemaal? Ja.

Voor deze special over stereotypering hebben we een aantal mensen geïnterviewd voor wie stereotypering 

dagelijkse kost is. Omdat we zulke sterke beelden over de groep hebben waartoe ze behoren.

De allochtoon: ‘Nee nee, waar 
kom je écht vandaan?’ en  
andere stereotyperingen

Stereotiepe homo?

Welke kenmerken van jou maken dat je door anderen 
gestereotypeerd wordt?
Mijn gay walk, een alternatief voor Monty Pythons fameuze 
silly walk. Homo’s lopen van parmantig, dribbelend tot, 
minder vaak voorkomend, heupwiegend. Allemaal bedoeld om 
je moeder tevreden te stellen: ‘Kijk eens mamma, hoe mooi ik 
kan lopen’.

Wat is een typisch-stereotypische vraag of opmerking die je, 
meer of minder vaak, te horen krijgt?
De klassieker is toch wel ‘Wie van jullie twee is nou het 
vrouwtje?’ en andere varianten om de rolverdeling te snappen. 
Hetero’s denken toch dat je op een of andere manier eenzelfde 
patroon als zij zult hebben. Man-vrouwtaken bijvoorbeeld. Als 
de een de technische dingen doet, dan zal de ander wel koken 
en de was doen. En bij seks moet dat ook. Geen idee hoe de 
rolverdeling over het algemeen loopt bij homo’s. Die is er vast, 
maar niet via de stereotype man-vrouwordening. Zou trouwens 
wel een leuk onderzoek zijn. 

En wat is het grappigste, hoe cynisch ook, dat je in dit 
verband hebt meegemaakt?
Vaak begint zo’n vraag naar rolverdeling nieuwsgierig, onschul-
dig, belangstellend. Ook nog wel grappig, zo van: haha, o ja, 
natuurlijk, dat hoeven ‘jullie’ niet zo te doen. Maar ja, dat 
‘moet’ natuurlijk wel. Als de vragensteller na een tijdje ontdekt 
dat het ‘plaatje’ niet kloppend te krijgen is, wordt hij meestal 
eerst wat kriegel, soms ook ronduit geïrriteerd. Uiteindelijk 
eindigt hij met de testvraag of we met hem (mannen vinden 
dit moeilijker dan vrouwen) zitten te dollen. Tot de ultieme 

vraag komt: maar hoe doen 
jullie dat dan? En dan hoef je 
alleen nog maar te lachen.

En wat zijn typisch van die 
vragen of opmerkingen 
waarvan mensen niet eens 
dóór hebben hoe stereotype-
rend die zijn?
‘Echt, zijn jullie al zó lang bij 
elkaar?’ (negentien jaar in ons 
geval). ‘Dat is wel héél bijzon-
der.’ Homo’s doen het immers met iedereen, zijn veel makkelij-
ker met seks, maar echt lange relaties zijn er dan natuurlijk niet 
bij. En homo’s doen natuurlijk allemaal hele rare dingen in 
bed. Daar ga je niet naar vragen, maar via een omweg altijd 
leuk om wel even te proberen of je wat sappigs te weten kunt 
komen. En altijd in de ‘jullie-vorm’.
De standaard-stereotypen komen ook vaak langs: homo’s en 
mode, homo’s en mooie inrichting, homo’s en uiterlijke 
verzorging. En we zijn natuurlijk allemaal heel creatief en 
extravert en lopen het liefst de hele dag met onze armen in de 
lucht te zwaaien.

Hoe reageer je op zulke vragen en opmerkingen?
Altijd bevestigen of nog meer overdrijven. ‘Dat is waar, het is 
verschrikkelijk, we zijn net konijnen, etc.’

Kun je ook gebruikmaken van dat stereotype en hoe dan? 
Welke voordelen biedt het je?
Homo’s zijn natuurlijk ook allemaal heel makkelijk in de 
omgang met vrouwen, zowel vriendschappelijk als met de 
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rolstoel over het Leidseplein. Daar liepen ook een aantal mooie 
dames die, ondanks de kou, luchtig en uitdagend gekleed 
waren. Ze hadden veel bekijks. 
Van hen kreeg ik een voor een enorm kwade blikken. Intimi-
derend bijna, ik wilde diep wegkruipen in mijn shawl. Achteraf 
denk ik dat ik in mijn rolstoel de aandacht van hen afleidde 
met mijn witte snoet, dik ingepakt en die wielen onder m’n 
kont. 

En wat zijn typisch van die vragen of opmerkingen waarvan 
mensen niet eens dóór hebben hoe stereotyperend die zijn?
Niet zozeer een opmerking, maar soms zie ik mensen schaam-
teloos en echt onbehoorlijk naar me staren. Dat kan me soms 
best wel onzeker maken. Zo bijzonder ben ik nou ook weer 
niet. 
Wat in winkels vaak gebeurt is dat mensen achter de toonbank 
alleen contact maken met iemand die met me mee is. Of dat 

ze, als ik betaal, het wisselgeld teruggeven aan die ander. 
Terwijl de toonbank heus laag genoeg is om oogcontact met 
mij te maken. Het is denk ik een diep ingesleten idee dat als je 
fysiek gehandicapt bent, er vast ook mentaal iets mis zal zijn. 

Hoe reageer je op zulk gedrag?
Het kan me wel raken, als mensen het plaatje zien maar niet 
mij als persoon. Ja, het raakt me meer dan ik zou willen. Toch 
neem ik het een ander niet kwalijk. Je weet niet waarom 
iemand zo op je reageert. Misschien verbeeld ik iemands 
grootste angst om afhankelijk te zijn. Wie weet voelt de ander 
zich ongemakkelijk of weten ze zich geen houding te geven, 
omdat ze weinig ervaring hebben met mensen met een 
handicap. 
Mensen met een zichtbare handicap zie je ook niet vaak in 
reclamefolders of commercials. Ontmoet je er eentje ‘in het 
wild’... Het is niet voor iedereen een vertrouwd plaatje. Er is 
nog een hoop winst te behalen in beeldvorming. Ik merk dat ik 
zelf, als gehandicapte, soms ook vooroordelen heb.
In de korte tijd dat ik aan een rolstoel gebonden ben, heb ik 

collegaatjes. Gezellig samen de handcrème delen en zo. Het 
voordeel daarvan is dat het natuurlijk goed voor je zelfbeeld is 
als dat collegaatje zo ‘dol’ op je is. En het is ook gewoon echt 
gezellig. 

Heb je een advies aan mensen hoe ze je idealiter bejegenen?
Ga zo door. Ik vind het prima. Leuk zelfs, grappig om te zien 
hoe stereotypen werken. Zoals wij ze tegenkomen zijn ze 
onschuldig. Als je het in Kampen zou vragen is dat vast anders 
(ook weer een leuk stereotype).

Stereotiepe gehandicapte?

Wat zijn typische kenmerken van jou op basis waarvan je 
door anderen gestereotypeerd wordt?
Ik rij sinds ongeveer twee jaar in een elektrische rolstoel. Om 
stereotypering te voorkomen, probeer ik net als daarvoor, er 
goed verzorgd uit te zien. Daarbij draag ik elke dag pumps met 
minstens 12 cm hak. Vind ik een grappige gimmick. Ongewild 
val je toch op met zo’n kar. Liever dat mensen over mijn 
hakken praten dan over mijn wielen, zeg ik wel eens.
Ook heb ik op mijn rolstoel enkele stickers met grappige 
uitspraken geplakt. Ik voel toch de neiging om aan de buiten-
wereld duidelijk te maken dat ik ondanks mijn lichamelijke 
handicap best ‘capabel’ ben. Maar nu ik langer over deze vraag 
nadenk, bedenk ik me dat ik er kennelijk al vanuit ga dat 

mensen zouden kunnen vinden van niet. Vul ik het al in. En is 
het misschien niets anders dan mijn eigen vermomde onzeker-
heid. Wie wil ik overtuigen? Hm… 

Wat is een typisch-stereotypische vraag of opmerking die je, 
meer of minder vaak, te horen krijgt?
Mijn handicap is door de rolstoel zichtbaar. Een vraag die ik 
behoorlijk vaak krijg is: 
‘Mag ik vragen wat je hebt?’ Soms vind ik het lastig om aan 
vreemden meteen zo’n persoonlijk antwoord te geven. Aan de 
andere kant vind ik het ook positief dat mensen geïnteresseerd 
en nieuwsgierig zijn. Het voelt als een compliment dat ik 
‘toegankelijk’ genoeg overkom om contact mee te zoeken. Het 
maakt ook de drempel om – zo nodig – hulp te vragen kleiner.

En wat is het grappigste, hoe cynisch ook, dat je in dit 
verband hebt meegemaakt?
Een korte periode reed ik in een handbewogen duwrolstoel. In 
die tijd gingen mijn beste vriend en ik een weekendje naar 
Amsterdam. Het liep tegen de avond en hij duwde mijn 

Als je fysiek gehandicapt bent, zal er vast ook mentaal iets mis zijn
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dat ik tot een hogere 
sociale klasse behoor – 
ABN, evident geletterd, 
vanzelfsprekend leiding 
gevend of initiatief 
nemend. Dan zijn ze 
meteen minder onbevan-
gen in hun reacties. 
Aanvankelijk denken ze: 
dat is iemand met een 
donkere huidskleur, die zal wel dom zijn. Maar als dan uit 
mijn woorden en houding blijkt dat ik niet in hun denkhokje 
pas, ervaren mensen dissonantie. 

Wat is een typisch-stereotypische vraag of opmerking die je, 
meer of minder vaak, te horen krijgt?
‘Waar kom je vandaan?’, vragen heel veel mensen. Heel 
afgezaagd. In reactie daarop noem ik dan mijn woonplaats. 
Waarop vervolgens de echt stereotypische vraag uit de mouw 
komt: ‘Nee, nee, dat bedoel ik niet, waar kom je écht van-
daan?’ Hoe ik daarop antwoord, hangt van de vragensteller af. 
De toon waarop iemand zoiets vraagt is voor mij allesbepalend. 
Eens vroeg een politica aan mij: ‘Wat is je thuisland?’ Dit was 
begin jaren negentig, tijdens de wende in Zuid-Afrika. Waarop 
een vriend die erbij stond discreet aan mij gebaarde dat ik mild 
moest zijn en ik haar maar in haar waarde gelaten heb. Als ik 
merk dat iemand het goed bedoelt, dan geef ik alsnog naar 
waarheid antwoord. Maar als iemand zich niet eens bewust is 
van de ongepastheid van zijn vraag – zoiets zou hij toch ook 
niet aan een Limburger vragen – dan maak ik er een spelletje 
van. Ik zeg dan dat ik Amerikaan of Brit ben of dat ik in Irak 
of Afghanistan geboren ben, terwijl dat niet waar is.

En wat is het grappigste, hoe cynisch ook, dat je in dit 
verband hebt meegemaakt?
Eens was ik op het treinstation Amsterdam WTC. Twee 
Italiaanse mannen, kennelijk advocaten, wilden een kaartje bij 
mij kopen. Ik glimlachte breed en zei: ‘Yes, Dutch train 
conductors have very stylish uniforms.’ Waarop zij hun 
vergissing inzagen (maar geen sorry zeiden). 

Een ander voorbeeld. Ooit zei iemand tegen me: ‘Je bent vast 
een VVD’er!’ En dat terwijl ik al vanaf mijn jongere jaren lid 
ben van D66. Veel mensen associëren mijn houding, woord-
gebruik, en het feit dat ik soms superieur overkom kennelijk 
als iets dat typisch VVD is. Misschien komt dat juist wel door 
de onverwachte combinatie van een donkere huidskleur en 
perfect ABN. Daardoor zeggen sommigen ook wel eens tegen 
me: ‘Wat spreek je goed Nederlands!’ Daarop reageer ik dan 
met ‘u ook!’ Of ik zeg, als ik het echt op mijn heupen krijg: ‘U 
moet nog wat meer oefenen!’

geleerd dat het goed is om zelf open en luchtig met de situatie 
om te gaan. Humor werkt goed. Van nature ben ik juist 
introvert, ik heb kluizenaarsbloed en sta liever niet in de 
schijnwerpers. Maar ja, m’n wagentje heb ik nou eenmaal 
nodig en veel dingen in mijn dagelijks leven zijn voor mij een 
groot gedoe. Dan helpt het wel om me buitenshuis meer 
outgoing op te stellen. In ieder geval rechtop zitten en mensen 
aankijken. Vaak werkt het zo dat als ik er zelf geen probleem 
van maak, de ander dat ook niet doet. 

Een paar voorbeelden van hoe ik soms reageer? Als ik achteruit 
moet rijden, zeg ik: ‘Pas op uw tenen, schenen, knieën, ik rij 
nog niet zolang’. Als ik vraag of ik erlangs mag en men reageert 
niet of negatief: ‘Pas op hoor, ik rij zo over je tenen (en 
knipoog)’. Als iemand zegt: ‘Mooie rolstoel heb je!’, zeg ik: 
‘Deze kar is beschikbaar voor joyriding’. En als ik ergens 
tegenaan rijd: ‘O jee, pardon, leeft alles nog?’

Heb je een advies aan mensen hoe ze je idealiter bejegenen?
Net als ieder ander. Het hoeft niet overdreven aardig of 
behulpzaam te zijn. Idealiter reageren mensen zoals ze zelf zijn 
en kan ik zijn wie ik ben. Wel vind ik het zeer attent als 
mensen die mij zien klungelen, na een tijdje vragen: ‘Lukt het?’ 
Dat ze even de deur openhouden of mijn rolstoel een duwtje 
geven bij een hoge drempel. Of zware dingen uit m’n bood-
schappenmandje op de band willen tillen. Deze dingen 
gebeuren gelukkig ook. Zelfs als ik het ook zonder die hulp 
had kunnen doen, ben ik dankbaar en waardeer ik de goede 
intenties. Ook al is de maatschappij in veel opzichten verhard, 
de meeste mensen zijn best sociaal en hebben ook oog voor de 
minder mobiele mens! 

Stereotiepe allochtoon?

Wat zijn typische kenmerken van jou op basis waarvan je 
door anderen gestereotypeerd wordt?
Hoe men mij waarneemt. Dat is gerelateerd aan drie dingen: 
ten eerste houding, ten tweede huidskleur en gelaat en ten 
derde mijn woordgebruik. 
Wat betreft houding: mensen vinden mij óf heel vriendelijk en 
benaderbaar, óf ze vinden me juist arrogant en afstandelijk. Ze 
maken dat op uit mijn gezichtsuitdrukking. Ik glimlach 
gemakkelijk. En dus glimlachen mensen vaak terug, ook volsla-
gen vreemdelingen. Maar soms glimlach ik niet. En dan straal 
ik kennelijk uit dat ik me superieur waan aan de ander. 
Dan mijn huidskleur. Belangrijk is of ik mijn mond opendoe. 
Doe ik dat niet, dan denken mensen dat ik een immigrant ben. 
Met alle stereotyperingen van dien. Dan spreekt men mij 
bijvoorbeeld meteen met ‘jij’ aan in plaats van met ‘u’. Als ik 
mijn mond wel opendoe, dan lijken mensen meteen te beseffen 



INTERVIEW

 30 Nmv TIJDSCHRIFT CONFLICTHANTERING  Nummer 1, 2015

En wat zijn typisch van die vragen of opmerkingen waarvan 
mensen niet eens dóór hebben hoe stereotyperend die zijn?
Dat zijn de vragen en opmerkingen die ik hierboven al 
noemde. Vooral als je mensen voor het eerst spreekt, dan zijn 
sommigen geneigd om meteen vragen te stellen over dat 
waarin ik overduidelijk van hen verschil, en dat is mijn 
uiterlijk. Dus als mensen meteen vragen waar ik vandaan kom, 
dan vind ik dat gemakzuchtig. Ik voel me dan niet als een 
individu, maar als een categorie bejegend. Bovendien bena-
drukken ze dan het verschil tussen ons, in plaats van het 
gemeenschappelijke te zoeken, iets waarmee je een verbinding 
tot stand brengt. Gelukkig ontmoet ik ook heel veel mensen 
die heel gewone vragen stellen, zoals: heb je kinderen, ben je 
getrouwd? 

Hoe reageer je op stereotype vragen en opmerkingen?
Het is de toon die de muziek maakt; aan die toon merk je of 
iemand zich bewust is van de (on)gepastheid van zijn vragen. 
Afhankelijk van de toon reageer ik op een vraag als ‘waar kom 
je vandaan?’ met ‘dat hoeft u niet te weten’, tot juist uitgebreid 
vertellen over mijn levensgeschiedenis. Dus: hoe lomper de 
vragen of opmerkingen, hoe meer ik kortaf reageer.

Heb je een advies aan mensen hoe ze je idealiter bejegenen?
Op dezelfde wijze zoals ik hen bejegen: als een individu. De 
ene keer ga ik een vriendelijk contact aan met een ander, de 
andere keer zoek ik niet meteen het contact op. In het eerste 
geval is het prettig als mensen vriendelijk terug doen. In het 
tweede geval is het prettig als men mij even de ruimte gunt: 
leven en laten leven.

Stereotiepe vrouw?

Welke kenmerken van jou maken dat je door anderen 
gestereotypeerd wordt?
Ik heb borsten en heupen.

Wat is een typisch-stereotypische vraag of opmerking die je, 
meer of minder vaak, te horen krijgt?
Hoe ik dat nou doe, een baan, gezin, kinderen. Alsof dat 
vooral míjn probleem is! Of mensen spreken hun verbazing (en 
bewondering hoor) uit over dat er een vrouw op deze positie in 
de organisatie zit. Dat zullen ze van een man niet vinden.

En wat is het grappigste, hoe cynisch ook, dat je in dit 
verband hebt meegemaakt?
Ik moest ooit voor mijn werk op een congres de stemrondes 
regelen, met van die kastjes. Dat was toen nog spectaculair 
nieuw en een enorm werk om op te bouwen. Een van de 
organisatoren merkte toen op: ‘Oh, wat leuk, een vrouw, zo 

helemaal niet high tech!’ Op 
een ander congres werd ik 
aangekondigd als: we gaan 
iets doen met elektronisch 
stemmen en we hebben een 
mooie vrouw uitgenodigd 
om ons daarbij te helpen.

En wat zijn typisch van die 
vragen of opmerkingen 
waarvan mensen niet eens 
dóór hebben hoe stereoty-
perend die zijn?
Ik sta mijn mannetje, kan stevige besluiten nemen, repareer 
ook wel eens wat, en vind het niet erg om vuile handen te 
maken. Een flink aantal keren levert me dat de opmerking op: 
‘Je lijkt wel een kerel’. Een andere: vrouwen kunnen geen kaart 
lezen. Zelf heb ik in de navigatie het noorden als vast punt 
ingesteld. Levert regelmatig de opmerking op: ‘Heb jij de 
navigatie op de mannenstand? Dat doen alleen mannen!’
Dat vind ik zelf allemaal nog wel grappig. Maar erger vind ik 
het bijvoorbeeld als ik met een collega op een opdracht zit, en 
de opdrachtgever is ontevreden over hem en niet over mij, dat 
mijn collega dan opmerkt: ‘Ja, maar dat komt ook omdat jij je 
charmes in de strijd werpt’.
Overigens, vrouwen zelf doen het ook hoor. Een vriendin van 
mij zat ooit eens in een gezelschap dames in gesprek over 
impact op opdrachtgevers. Een van hen zei: ‘Als ik indruk wil 
maken, trek ik een net wat korter rokje aan’. Waarop mijn 
vriendin geschokt antwoordde: ‘Als ik indruk wil maken, trek 
ik mijn mond open’.

Hoe reageer je op zulke vragen en opmerkingen?
Charmant lachen en jezelf de uitzondering op de regel 
noemen. Kan de ander zonder gezichtsverlies (want ik ‘kan 
ertegen’) zich toch een beetje schamen. In dat laatste geval, dat 
van die opdracht: boos worden. Dat is zo onrechtvaardig! Alsof 
ik niet beoordeeld wordt op mijn kwaliteiten!

Kun je ook gebruikmaken van dat stereotype en hoe dan? 
Welke voordelen biedt het je?
Oh zeker. Ik zou het verschil tussen mannen en vrouwen niet 
weg willen hebben. Het is ook een leuk spel. Ik kan, omdat ik 
een vrouw ben, met een charmante en empathische lach, 
vreselijke boodschappen overbrengen zonder dat de ander boos 
wordt. Van mij wordt dat geaccepteerd. Op een man zouden ze 
boos worden.
Daar staat tegenover dat mannen veel sneller vanzelfsprekend 
gezag en autoriteit wordt toegedicht. Hun mening heeft al 
sneller gewicht dan die van mij. Gezag is iets wat ik toch wat 
vaker eerst moet verdienen.
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GEHOORDE
KLACHTEN
Door de klachtbehandelaar

De situatie

Een echtpaar ligt in scheiding. De man heeft een bedrijf. Daarom wil de vrouw 
zich bij de echtscheiding goed laten adviseren op financieel gebied. Ze vraagt 
advies bij een belastingadviseur. Haar man weet daarvan en is akkoord. Deze 
belastingadviseur is ook mediator. Zo’n half jaar later begint er een echtschei-
dingsmediation tussen de beide echtelieden, waarbij de belastingadviseur als 
mediator optreedt.

Klager

‘Ik had direct mijn bedenkingen en er geen goed gevoel over. De eerste keer 
zei ik ook direct tegen de mediator dat ik dit ‘een hele aparte manier’ vond. 
Maar mijn vrouw was met een financieel voorstel gekomen, en toen ze 
voorstelde om de belastingadviseur ook als mediator te gebruiken, dacht ik 
aanvankelijk dat we er op die manier wel uit zouden komen. Daarom heb ik ja 
gezegd. Maar die man had dit nooit zo mogen doen: eerst als adviseur van 
mijn vrouw en dan als mediator met haar en mij. Dan ben je als mediator toch 
niet onafhankelijk meer! Ook tijdens de mediation heb ik meer dan eens 
gezegd dat ik het een hele vreemde zaak vond, dat dit zo kon.’

De mediator

‘De man wist dat ik met zijn vrouw heb gesproken en met haar een financieel 
voorstel heb opgesteld. Hij heeft daar nota bene aan meegewerkt door zijn 
financiële administratie beschikbaar te stellen. Ik ben volledig transparant 
geweest. De man wist van de hoed en de rand en wilde zelf dat ik als mediator 
op zou treden. Hij is ook tevreden bij mij weggegaan de laatste keer. Ik heb 
echt mijn stinkende best gedaan om voor deze mensen een oplossing te 
bereiken. Van enige ontevredenheid heb ik tijdens de mediationbijeenkomsten 
niets gemerkt, integendeel. Hij heeft me zelfs nog bedankt. En nogmaals: ik 
ben volledig transparant geweest over mijn adviesrol.’

Dilemma

Is transparantie de sleutel? Kun je een adviesrol voor de ene partij verenigen 
met de rol als mediator mits je over die adviesrol maar volledig open en eerlijk 
bent? Wat vindt u?

Wilt u reageren? U kunt uw reactie mailen naar de redactiesecretaris  
(m.godijn@mediatorsvereniging.nl) of een reactie plaatsen op LinkedIn in de 
groep Tijdschrift Conflicthantering.

Adviseur én mediator: mogelijk?

Tijdschrift Conflicthantering biedt ruimte voor ervaringen uit de klachtbehande-
ling. SKM-klachtbehandelaars presenteren in deze rubriek een casus. Zij hanteren 
daarbij een eenvoudig model dat tot vragen en discussie aanleiding geeft: wat 
vindt een klager; wat vindt de mediator; wat wisselen ze uit aan argumenten? De 
situatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, zodat herkenning van personen en 
zaken wordt voorkomen. De rubriek is bedoeld als uitnodiging aan de lezer/
mediator om het eigen handelen in een dergelijke situatie nog eens onder de loep 
te nemen en daarover uit te wisselen met collega’s, bijvoorbeeld tijdens een 
intervisiebijeenkomst. 
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Heb je een advies aan mensen hoe ze je 
idealiter bejegenen?
Ach, niet zo heel veel anders. Het verschil 
tussen mannen en vrouwen is ook gewoon leuk 
en het doet ertoe. Ik vind wel dat we heel alert 
moeten blijven op gelijkwaardigheid van man 
en vrouw in de maatschappij, want dat is nog 
steeds niet op alle plaatsen vanzelfsprekend.
Wat wel grappig is: ik ben inmiddels behoor-
lijk oud. Mijn ‘vrouw-zijn’ is een beetje 
voorbij. Je bent geen attractieve factor meer. 
Dat is raar om te merken. De stereotype 
reacties nemen daardoor af en dat is wel zo 
rustig. Maar de voordelen van je stereotype heb 
je ook steeds minder, en dat is raar. Je bent er 
in de loop van de tijd aan gewend geraakt.

Stereotiepe witte man?

Tsja, en dan 
interviewden we 
ook nog een paar 
mannen. Dat viel 
niet mee. Want zij 
konden helemaal 
niets met onze 
vragen. En gaven 
dus ook geen 
zinnige antwoor-
den. Kennelijk 
word je als witte 
man simpelweg 
nooit stereotiep benaderd. De default is dus 
een witte man. Vreemd eigenlijk: je wordt pas 
als individu behandeld als je tot de standaard-
categorie behoort. Alles wat afwijkt van de 
wittemannennorm, benadert men in eerste 
instantie als een categorie.
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