
De UvH Leerstoelgroep Globalisering en Dialoogstudies i.s.m. de Stichting Waardenwerk 
organiseert:  
 

Racisme in Nederland. Een dialoog op de UVH 
 
Donderdag 9 juni 2016, 16.00 – 18.15 uur 
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, zaal 1.40 
 
In Nederland is een kentering gaande. Sinds een paar jaar wordt er in een steeds bredere 
maatschappelijke kring gesproken over racisme. Van een ogenschijnlijk bijna niet-bestaand 
probleem is het getransformeerd tot dagelijks onderwerp van gesprek in de media en in het 
maatschappelijk debat. Sinds 2013/2014 is er sprake van een tweede golf van een anti racisme 
beweging. De trigger hiervoor is het groeiende verzet tegen Zwarte Piet. Nieuw hierbij is de 
erkenning dat racisme in Nederland niet alleen is voorbehouden aan extremisten, maar dat 
het een groter en breder probleem is, dat zich afspeelt in meerdere domeinen in Nederland: 
media, politiek, cultuur, de academische wereld en op de arbeidsmarkt 
 
Dialoog op de UVH 
 
Het tijdschrift Waardenwerk heeft in het nummer van december 2105 een themadeel gewijd 
aan racisme in Nederland. Vier artikelen en een introductie gaan in op verschillende aspecten. 
Het themanummer, en discussies met 3e jaars Master Humanistiek studenten in de module 
‘Humanistic Practices in a Globalising World’ zijn aanleiding voor een dialoog op de UvH. Graag 
willen we hierover doorpraten, juist op de Universiteit van Humanistiek.  
 
De volgende aspecten komen daarbij aan bod:  
 

 Waarom is racisme terug op de agenda in Nederland, wie zijn daarin van invloed 
geweest en welke onderwerpen komen aan de orde?  Aspecten als identiteit, 
volwaardig burgerschap en een inclusief ‘wij’ komen daarbij aan bod. 
 

 De boze burger, de vluchtelingen problematiek, Fort Europa en terroristische 
aanslagen in Europese steden versterken gevoelens van onveiligheid en tweedeling in 
de maatschappij. Welke koppeling is hier te zien met het thema racisme? En hoe gaan 
we daarmee om? 
 

 Er is een kentering gaande over hoe we praten over verschillende onderwerpen die 
raken aan het onderwerp racisme, inclusief ons koloniaal verleden. Betekent het dat 
er een paradigma wisseling aan de hand in Nederland of in ieder geval delen van de 
samenleving, en zoja, is deze blijvend? 

 

 Waarom is het thema racisme relevant voor de UVH? En hoe zou het meer vorm 
kunnen krijgen binnen de universiteit en het curriculum? 

 
 



Het programma bevat korte presentaties van de auteurs van 
de artikelen in Waardenwerk (2015, Nr.62/63), inclusief een 
bijdrage van Quinsy Gario (de laatste jaren vooral bekend om 
zijn verzet tegen Zwarte Piet)  
 

 
 
Wanneer:  donderdag 9 juni 2016, 16 uur – 18.15 uur 
Locatie:  Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, zaal 1.40 
Sprekers en  
panelleden:  Quinsy Gario, Nancy Jouwe, Hiske Arts, Caroline Suransky en Evanne Nowak   
Moderator: Nancy Jouwe 
Organisatie:  Leerstoelgroep Globalisering – en Dialoogstudies i.s.m. de Stichting 

Waardenwerk  (Caroline Suransky en Nancy Jouwe)  
 
Programma 
16.00 uur welkom en uitleg programma door Caroline Suransky 
16.10 uur De paradox van racisme -  Nancy Jouwe  
16.25 uur Een nieuwe beweging - Quinsy Gario 
16.45 uur Korte Q & A  
16:55 uur Pauze 
17.10 uur Panel onder leiding van Nancy Jouwe, met Quinsy Gario, Hiske Arts (Critical 

Mass), Evanne Nowak (student UvH) en Caroline Suransky 
 Dialoog met de zaal  
18.15 uur Einde  
 
Iedereen is van harte welkom, ook introducées. Aanmelden is niet nodig. 
 

Voor meer informatie: neem contact op met Caroline Suransky 
(c.suransky@uvh.nl) of Nancy Jouwe (foto) (nljouwe@gmail.com)  
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