
 

 

 

Wordt ‘De Tafel van vier’ echt anders na de excuses?  

Benut racistische incidenten voor structurele maatregelen  

Brussel, 22 september – Er is al inkt gevloeid over de eerste aflevering van het programma ‘De Tafel 

van Vier’. Het scenario van eerder gemediatiseerde racistische incidenten herhaalde zich: veel 

morele verontwaardiging over het incident en de betrokkenen, in het beste geval voorzichtige 

excuses, … en dan ging de storm weer liggen. Tot de volgende opsteekt. De kern van de zaak bleef 

daardoor grotendeels buiten schot: hoe kunnen we als samenleving racisme kordaat aanpakken? 

Hoe vermijden we dat dit opnieuw gebeurt? 

De verontwaardiging rond het gebruik van het N-woord en de bijhorende discussie over 

woordgebruik waren natuurlijk terecht. Woorden kunnen effectief diep kwetsen. Ze vormen ook 

onze kijk op de realiteit. Maar laten we ons daar niet op blindstaren. Zolang we racisme enkel zien 

als iets van zogenaamde “racisten”, is het dweilen met de kraan open. 

Verantwoordelijkheid oppakken 

De ongemakkelijke waarheid is dat racisme een alomtegenwoordig structureel systeem is dat ons 

allemaal beïnvloedt. Het probleem ligt niet zozeer bij de foute en pijnlijke uitspraken van Gert en zijn 

gasten of zoals recenter bij onze Noorderburen tijdens het programma Ongehoord Nederland. Het 

gaat over het feit dat ze de illustratie zijn van een dieperliggende kwaal. Laat ons het daarover 

hebben: hoe kunnen we structureel racisme in het medialandschap en elders effectief aanpakken?  

Deze tv-incidenten ontslaan media en tv-figuren als rolmodel niet van hun verantwoordelijkheid om 

de koe bij de horens te vatten. Des te meer, omdat ze door hun maatschappelijke positie en 

zichtbaarheid over veel hefbomen beschikken om het verschil te maken.  

Vandaar een warme uitnodiging: beste Gert, en anderen, zet meer stappen dan een excuusstapje. 

Voeg de daad bij het woord. Zeg wat je concreet zal ondernemen als publiekelijk herstel om je 

programma inclusiever te maken. Inclusiever in woordgebruik, gekozen items, de framing ervan en 

je aanpak als moderator. Zorg voor een consequent inclusievere selectie van je gasten. Laat ze hun 

eigen verhaal brengen. En nog belangrijker: investeer in een inclusieve redactie en team. 

Fouten als opstap naar minder racisme  

En wat met ons? Met de kijkers? Laat dit zoveelste voorval een testcase zijn waar wij - burgers, 

organisaties en beleidsmakers, die door racisme getekend zijn en soms de bal (serieus) misslaan - 

ons kunnen aan optrekken. Avansa Oost-Brabant en ORBIT vzw leverden daartoe een stevige 

voorzet met www.reacttoracism.be. Je leert er hoe je zelf het verschil kan maken. Daar hoort ook 

een gezonde dosis nederigheid bij: we maken fouten en zullen er nog maken. Maar wat de doorslag 

geeft, is hoe we als medeburgers én samenleving fouten als een springplank gebruiken om resoluut 

structurele maatregelen te treffen tegen racisme.  

Voor het (media)beleid is dit niet anders. Beleidsmakers die moord en brand schreeuwden over de 

foute uitspraken in ‘De Tafel van Vier’, moeten beseffen dat dit bijzonder hol klinkt zolang ambitieuze 

maatregelen tegen racisme in hun eigen bevoegdheidsdomein uitblijven. Maatregelen die best 

gecoördineerd worden op organisatie- en samenlevingsniveau.  

Voor de Vlaamse regering betekent dit, eindelijk de belofte van een nationaal actieplan tegen 

racisme waarmaken. Voor media, kwaliteitsvoorwaarden (bij)stellen voor de programma’s in hun 

programma-aanbod. Niets doen is, geen optie. Racisme laat bij elk slachtoffer een wonde achter. 
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