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Steve Michiels

Welke beeldende
censuur is er
vandaag nodig?
Deze publicatie kreeg vorm in de periode van oktober 2020 tot april 2021. Midden
in de coronacrisis, een periode waarin de haast voltallige wereldbevolking om
gezondheidsredenen gedwongen werd om essentiële vrijheden op te geven en er een
algemeen gevoel van (zelf)censuur heerste. De periode ook waarin er een einde kwam aan de
ambtstermijn van de Amerikaanse president Donald Trump, de man die ‘fake news’ aanwees
als bron van alle kwaad maar het zelf gretig produceerde. Donald Trump, die ook de eerste
president was die gecensureerd werd door big-techbedrijven. Deze publicatie kreeg vorm
in het tijdperk waarin George Floyd om het leven kwam bij hardhandig politiegeweld en
de Black Lives Matter-beweging wereldwijd opkwam tegen racisme. In het jaar 2020 werd
Samuel Paty vermoord omdat hij de beruchte Mohammed-cartoons had getoond in een
les over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van het proces tegen de daders van
de aanslag op Charlie Hebdo. Eerder dat jaar presenteerde een groep carnavalisten in Aalst
Joodse karikaturen en schreven onder anderen J.K. Rowling en Salman Rushdie een open
brief tegen ‘cancel culture’ en voor ‘vrije meningsuiting’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
uit ‘het vrije Westen’. Je kon geen krant openslaan, geen sociaal platform bezoeken of er
werd gepleit voor of tegen vrije meningsuiting.
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In deze bundel spreken auteurs en tekenaars zich uit over de zelfcensuur die ze ervaren,
toepassen of wensen.
Zelf wil ik als cartoonist en kunstenaar eerder vragen formuleren, ‘vraagtekeningen’
plaatsen, dan een mening expliciteren. Toch ontsnapt een cartoonist en bij uitbreiding
elke auteur niet aan het innemen van standpunten. Welke zijn daarbij de krijtlijnen die
een auteur voor zichzelf uitzet? En verschillen deze in functie van het platform (krant,
tijdschrift, website, sociale media) en publiek waarvoor gewerkt wordt? Welke onderwerpen
zijn taboe? Is de vrijheid van meningsuiting werkelijk zo zwaar ingeperkt? Kan je als
wakkere auteur die rekening probeert te houden met vele gevoeligheden toch humor
maken? Wie dienen we vandaag te respecteren en representeren, en hoe gebeurt dat het
best? Kan en moet je regels bedenken voor ‘goede’ cartoons, illustraties, strips, teksten, ...?
Kortom, welke zelfcensuur is wenselijk?
De auteurs die uitgenodigd werden om bij te dragen aan deze bundel zijn allemaal op de
een of andere manier actief in de media. Sommige auteurs zijn vrienden, van andere volg ik
het werk met veel belangstelling. Enkele auteurs zijn anderstalig. Als samenstellers hebben
Frank Maet en ik ervoor geopteerd om hun werk niet te vertalen en hun inzendingen in hun
oorspronkelijke versie te publiceren (zolang dat het Engels, Frans of Nederlands betrof). Op
die wijze blijven we zo dicht mogelijk bij het origineel.
Dit is een tijdsdocument, met verschillende visies, bespiegelingen en antwoorden op vragen
die zich anno 2020, 2021 stellen. Maar vele van die vragen zullen ongetwijfeld ook in de
toekomst actueel blijven. Dit is dus pas het begin van een artistieke onderzoekstocht.
Deze bundel past binnen een groter artistiek onderzoek over ‘Zelfcensuur – gecorrigeerde
gedachten van een tekenaar tekennar’, dat nog loopt tot 2026.
We houden je op de hoogte!

Steve Michiels
12 april 2021
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Brecht Vandenbroucke

Jozefien Daelemans

Staat de vrijheid van
meningsuiting écht
onder druk?
26 januari 2021

H

et debat omtrent de vrijheid van
meningsuiting werd in 2020 op de
spits gedreven door een internationale
open brief in Harper’s Bazar, ondertekend
door mensen als J.K. Rowling, Margaret
Ashwood en Salman Rushdie. Zij
maakten zich zorgen dat sommige
mensen niet meer voor hun mening
durven uit te komen, zonder gestraft of
publiek te schande gemaakt te worden.
In navolging van de brief onderschreven
zo’n 90 Nederlandse en Vlaamse
academici, opiniemakers en politici een
‘Manifest voor het vrije woord’ tegen de
afrekencultuur, of cancel culture, omdat
volgens hen de vrijheid van meningsuiting
onder druk zou staan “als gevolg van
het optreden van radicale groepen
die (institutioneel) racisme zeggen te
willen bestrijden”. Ook op het Vlaamse
onlineplatform Doorbraak verscheen een
brief genaamd ‘Pleidooi voor het behoud
van de vrije meningcultuur’. Kortom, de
morele paniek was alom.
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Waar de internationale brief ondertekend
was door een bont gezelschap van mensen
uit allerlei sectoren en van allerlei
politieke strekkingen, kwam het gros van
de ondertekenaars van de Nederlandse
en Vlaamse open brieven uit rechtse tot
extreemrechtse hoek, waardoor de initiële
oproep al snel politiek gerecupereerd
leek te worden. Bovendien hadden enkele
ondertekenaars in het verleden net
geprobeerd om mensen met wie ze het niet
eens waren te cancelen. Zo vroeg gewezen
hoogleraar Boudewijn Bouckaert in 2019
het ontslag van Bert Bultinck nadat die
laatste in Knack een edito had geschreven
waar Bouckaert het niet mee eens was.
Thierry Baudet van het Forum voor
Democratie had in Nederland dan weer een
soort kliklijn geïnstalleerd waar mensen
hun linkse leraar konden aangeven.

Selectieve verontwaardiging

Cancel Culture is niet nieuw

Er schuilt dus behoorlijk wat hypocrisie
in dit debat. Vrijheid van meningsuiting
betekent voor een aantal verdedigers
van het vrije woord vooral vrijheid van
hun meningsuiting. Wie er een andere
mening opna houdt, wordt weggezet als
een vervelende activist die elk gesprek
onmogelijk maakt. Er is echter een
hemelsbreed verschil tussen inhoudelijke
kritiek krijgen op (problematische)
standpunten, en gecensureerd worden.
Geweld en aggressie mogen nooit een
onderdeel worden of een gevolg zijn van
het publieke debat, uit welke hoek dat
geweld ook komt. Maar kritiek kunnen
geven is een essentieel onderdeel van
onze democratie. Bovendien mag vrijheid
van meningsuiting geen vrijgeleide
zijn om zonder gevolgen racistische en
haatdragende uitspraken te doen. Begin
januari hebben we gezien waartoe het
systematisch delen van opruiende en niet
op waarheid gestoelde boodschappen
op sociale media kan leiden. In de
VS bestormde een woedende groep
geradicaliseerden het Capitool, omdat
hen voortdurend werd aangepraat dat
de verkiezingsuitslag gestolen werd.
Meerdere experts waarschuwen voor
meer gewelddadige aanslagen vanuit
extreemrechtse hoek.

‘Cancel culture’ wordt vandaag besproken
alsof het een nieuw fenomeen is. Maar
in feite heeft ze altijd al bestaan. Denk
maar aan hoe vrouwen en mensen
van kleur eeuwen geweerd werden uit
het publieke debat. Dat noemden we
geen cancel culture, dat was gewoon
hoe onze samenleving georganiseerd
werd. Een soort geïnstitutionaliseerde
censuur die we lange tijd als normaal
beschouwden. Zo werden vrouwen lange
tijd weerhouden uit kunstopleidingen.
Vaak moesten ze hun werk onder een
mannelijke naam naar buiten brengen en
werd het na hun dood vaak vergeten of
toegeschreven aan mannen. Intussen is
de situatie verbeterd, maar vrouwen zijn
nog steeds flink ondervertegenwoordigd
in de kunstensector, de literatuur en de
Vlaamse filmwereld, mede dankzij bewuste
en onbewuste uitsluitingsmechanismen.
Het is opmerkelijk dat het debat omtrent
censuur vandaag zo veel aandacht krijgt,
wanneer mensen in meer geprivilegieerde
posities een fractie van het tegenwicht
ondervinden dat vrouwen en minderheden
al eeuwen hebben moeten ondergaan.

Tenslotte kan je je afvragen of het altijd
legitiem is om zomaar te spreken over
censuur. Opiniemakers en politici die
beweren dat ze “niks meer mogen zeggen”,
of dat hun stem geweerd wordt uit het
publieke debat, brengen die boodschap
veelvuldig in boeken, lezingen, podcasts,
columns, praatprogramma’s en interviews.
Hun tegenstem klinkt luid en krijgt een
breed platform in de mainstreammedia.

Als hoofdredactrice van Charlie Magazine,
waar vooral jonge vrouwen en mensen
van kleur werkten, zag ik bovendien
hoe redactrices die zich uitspraken
over thema’s als feminisme, racisme of
klimaat, regelmatig overspoeld werden
door online haatberichten en zelfs
doodsbedreigingen. Onderzoek wijst uit
dat het vooral vrouwen en mensen uit
minderheidsgroepen zijn die de meeste
haat over zich heen krijgen wanneer ze
zich online uitspreken. Zo toonde een
rapport van Amnesty International uit
2018 aan dat Twitter een onveilige plek
is voor vrouwen, mensen van kleur en
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mensen uit de lgbtq+-gemeenschap. In
2016 deed The Guardian onderzoek naar
haatreacties op berichten in de eigen krant.
Van de tien journalisten die het vaakst en
hardst online getrold werden, waren er acht
vrouwen en twee zwarte mannen.
Die online haatcampagnes maken dat
sommige schrijvers zich ofwel terugtrekken
uit het publieke debat, ofwel zichzelf gaan
censureren omdat ze vrezen voor hun eigen
welzijn en veiligheid. Natuurlijk, ook mannen
krijgen op sociale media bagger over zich
heen. Maar bij vrouwen en minderheden is
het anders: de haat is meer gericht op hun
uiterlijk, geaardheid of huidskleur in plaats
van op hun standpunten, en de strekking
ervan is vuiler en agressiever. Doordat het
debat zo agressief gevoerd wordt, lonkt het
gevaar dat enkel degenen met het dikste
olifantenvel zich nog in het debat zullen
mengen.

Onze digitale snelwegen zijn
ontspoord
Dat er niets meer gezegd mag worden,
klopt dan ook niet. Volgens sociologe en
expert in extremisme en radicalisatie
Cynthia Miller-Idriss is het ‘Overtonvenster’ snel aan het schuiven - dat is het
spectrum van het gedachtegoed dat het
grote publiek accepteert. “Ideeën die nog
niet zo lang geleden als extreem ervaren
werden, zijn genormaliseerd geraakt in onze
democratische samenleving doordat ze
opduiken in memes, op T-shirts maar ook in
de media of tijdens politieke speeches,” zegt
ze in een interview in De Standaard. Online is
er nog nooit zoveel gedreigd en gescholden
als vandaag. We hebben de digitale snelwegen
veel te lang laten ontsporen, en vragen ons
nu af of en hoe we dat kunnen rechttrekken.
“De verantwoordelijkheid van bedrijven
als Facebook en Google is gigantisch. De
algoritmes die zij hebben gecreëerd, zijn echt
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motoren van radicalisering geworden,” zegt
journalist en expert in alt-rightextremisme
David Neiwert daarover. Er is nood aan
structurele oplossingen en daarvoor moeten
we kritisch kijken naar de verpletterende
verantwoordelijkheid van de techreuzen en
hun alleenheerschappij. De macht om te
bepalen waar het verschil ligt tussen vrijheid
van meningsuiting en aanzetten tot haat en
geweld mag niet enkel in de handen liggen
van een vijftal CEO’s die vooral uit zijn op
winst.

Gevoeligheden versus censuur
Het debat over de vrijheid van meningsuiting
wordt vandaag ook gevoerd met betrekking
tot onze tradities en cultuur. Sommige zaken
die 50 jaar geleden normaal waren, worden nu
niet meer aanvaard. Zwarte Piet is vervangen
door roetpiet, het n-woord wordt niet meer
gebruikt voor mensen met Afrikaanse
roots en de internationale gemeenschap
uit zich kritisch over de Joodse karikaturen
op Aalst carnaval. Daar kan je ongerust
van worden, maar uiteindelijk verandert
cultuur voortdurend. Enkel een dode cultuur
evolueert niet meer. In de jaren 1970 werd
in de kraamkliniek gerookt. En toen de
autogordel in 1975 verplicht werd, werd dat
gezien als een vorm van vrijheidsberoving.
Vandaag klikken we automatisch onze gordels
vast.
De ophef omtrent zogenaamde censuur
wordt ook gretig opgeklopt in de media.
Met de juiste clickbaittitel is paniek snel
aangewakkerd. Het is makkelijk om in te
spelen op gevoelens als ‘er mag niks meer’
en ‘weg met ons!’ In werkelijkheid is het
meestal zo dramatisch niet. We vieren nog
steeds het Sinterklaasfeest, maar gewoon een
beetje anders. “De nieuwe gevoeligheden zijn
een uiting van gemeenschappen die vroeger
op stereotiepe manier werden afgebeeld of
zelfs gecriminaliseerd. Je kan zeggen: dat is

politieke correctheid. Maar er zit een groep
achter, een beweging, die spreekrecht vraagt.
Is dat censuur? Of is dat het opnemen van
sociale verantwoordelijkheid omwille van
nieuwe gevoeligheden?” vraagt professor
film- en mediastudies Daniël Biltereyst.
Mensen die voordien buitengesloten werden,
krijgen nu de tools om terug te spreken.
Minderheden die jarenlang the butt of the
joke waren, zeggen vandaag precies hoe dat
voelt. Die diepliggende frustraties worden
niet altijd even geproportioneerd geuit,
waardoor emoties, zeker online, wel eens
hoog kunnen oplaaien. Rechtshistoricus
en mediacriticus Madeleijn van den
Nieuwenhuizen verwoordde het tijdens de
opening van de Nederlandse Mediaweek in
2019 zo: “Boosheid over soms ogenschijnlijk
kleine dingetjes komt ook voort uit een
lange geschiedenis. Uit een klaar zijn met
seksistische stereotypes, genoeg hebben
van stelselmatige afwezigheid van bepaalde
groepen in de beeldvorming, uit een lange
ingehouden adem en zachte bedankjes voor
die keren dat het goed ging.”
Voor wie nooit structureel gediscrimineerd
werd, zijn stereotypen slechts onschuldige
grapjes. Maar wie ze elke dag moet aanhoren,
en moet opboksen tegen clichés (‘vrouwen
zijn dom’, ‘zwarte mensen zijn lui’, ‘Joden
zijn gierig’ of ‘Marokkanen zijn dieven’) weet
hoeveel negatieve impact deze woorden en
beelden hebben. Ze zitten in je rugzak bij
elke ontmoeting, elk sollicitatiegesprek, elk
pitch die je moet doen. En stereotypen blijven
bestaan als we ze steeds opnieuw recycleren
in onze media. Dat de roep om verandering
vandaag steeds luider klinkt, kan ik dan ook
enkel aanmoedigen.

om me steeds 3 dingen af te vragen: Wie
schrijft de verhalen? Wie haalt er voordeel
uit de verhalen? Wie ontbreekt er in de
verhalen? Je kan deze vragen toepassen op
geschiedschrijving en journalistiek, maar
ook op literatuur, films en comedy. Verhalen
zijn essentieel voor ons collectief bewustzijn
en hoe we naar de wereld kijken. We krijgen
een rijker en genuanceerder beeld van de
werkelijkheid als onze verhalen worden
verteld door een diverse groep, en niet steeds
door één selectieve groep, die bovendien
anderen stigmatiseert.
De Nederlandse filosoof Daan Rovers gaf in
het praatprogramma Het filosofisch kwintet
een positieve blik op de toekomst. Ja, het
publieke debat in deze tijd is vaak rommelig
en onoverzichtelijk, zegt ze. Het is soms een
kakofonie die leidt tot conflicten. Dat komt
omdat het de voorbije 20 jaar is opgeschaald
van een tafel met een aantal mensen, naar
een stadion vol mensen, waarbij iedereen
met wifi en een smartphone meepraat.
Maar zegt Roovers: “[Vroeger was] die tafel
gereserveerd voor mensen die expert waren,
wetenschapper, politicus of anderzins
invloedrijk. Nu mag iedereen meepraten en
deelnemen. We zijn verlost van de verticale
verhoudingen en de elitestructuur. En ik
denk dat dat emancipatie is.” De chaos die we
momenteel ondervinden, is volgens haar een
groeistuip, een fase die we zullen overkomen.
Het is aan ons om een manier te vinden om
rekening te houden met elkaar en te luisteren
naar elkaars standpunten, te discussiëren op
basis van feiten en niet van leugens en morele
paniek, en de spreektijd evenredig te verdelen
tussen iedereen die op een eerlijke manier wil
bijdragen.

Een grotere tafel
Wanneer het gaat over de verhalen die we
vertellen als samenleving, heb ik geleerd
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Eindnoten
1 A letter on Justice and Open Debate, Harper’s
Magazine, 7 juli 2020
2 www.devrijemening.nl
3 Pleidooi voor het behoud van de vrije
meningcultuur, Doorbraak.be, 17 juli 2020
4 Seksisme in de beeldende kunsten in cijfers,
Marianne Van Boxelaere, rekto:verso, 20 april
2019
5 Het glazen plafond in de letteren, Selma
Franssen, Charlie Magazine, 5 december 2018
6 Genderongelijkheid in de Vlaamse
filmindustrie: een fabel of een feit?,
Masterproef Vicky Van Bellingen, VUB,
2018-2019
7 “Waar zijn al die vrouwen?”, Interview
met Cecilia Verheyden door Jeroen Struys,
De Standaard, 18 juli 2020
8 Praten met mensen die je haten, Dalilla
Hermans, Charlie Magazine, 18 mei 2018
9 Toxic Twitter – A toxic place for women,
Amnesty International, rapport over online
geweld tegen vrouwen, maart 2018
10 The dark side of The Guardian comments,
Becky Gardiner, Mahana Mansfeld, Ian
Anderson, Josh Holder, Daan Louter en
Moncia Ulmanu,The Guardian,
12 april 2016
11 Rosa Vzw, dossier online vrouwenhaat,
www.rosavzw.be/nl/actualiteit/onlinevrouwenhaat
12 “Extreme ideeën verbergen zich achter een
keurig uiterlijk”, interview met Cynthia
Miller-Idriss door Stijn Cools, De Standaard,
14 januari 2021
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13 “Alles ligt klaar voor vier jaar extreemrechts
terrorisme”, interview met David Neiwert
door Ruud Goossens, De Standaard,
16 januari 2021
14 “Dat we in een taboeloze wereld leven is een
mythe”, interview met Daniël Biltereyst door
Jeroen Struys, De Standaard, 23 januari 2021
15 Rosa Vzw, dossier gender in cultuur,
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16 Het filosofisch kwintet: cancel culture,
omroep Human, NPO, december 2020

Joris Vermassen
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Dit is een pagina uit de strip De
vermaledijde daders, die ik in HUMO
publiceerde. Het was 1994, de laatste
heilige huisjes van kerk en staat leken
gesloopt. De aanslag op Charlie Hebdo
en de moord op Samuel Paty maken
helaas duidelijk dat dat niet het geval
is. Er werden nieuwe heilige huisjes
gebouwd. Kunstenaars censureren
zichzelf meer en meer. Wegkijken is
echter geen oplossing. “Als we dat
met z’n allen doen, laten we het aan de
durvers over om taboes te doorbreken.
En dan worden zij makkelijke
slachtoffers”, zegt moraalfilosoof Patrick
Loobuyck 1. Door te zwijgen begeven
we ons steeds verder op een hellend
vlak, waar eerst de tekenaar van
een cartoon wordt gefusilleerd en
vervolgens de leraar wordt onthoofd
die de cartoon toont in zijn les over
vrije meningsuiting. In 1994 leek zoiets
een dystopische fictie, vandaag is het
bittere realiteit2.
(Joris Vermassen, 6 april 2021)

Eindnoten
1 De Standaard, 19-10-2020, in het artikel
‘Monsieur Paty zette zijn leerlingen aan het
denken’ van Jolien De Bouw.
2 Dit stuk was oorspronkelijk heel wat langer,
maar ik heb het sterk ingekort (de ironie ten
top: de auteur die zichzelf censureert in een
stuk over zelfcensuur!). Wie meer wil weten
over mijn ideeën over censuur verwijs ik
naar mijn boek Heilige tekst, goddeloos beeld
(Uitgeverij Vrijdag, 2018, ISBN 9789460016813).

17

Joëlle Dubois
Free the Nipples
23x17cm, acrylic on wood
2019

Assita Kanko

Gezocht:
scheidsrechters voor
juist en fout
Z

elfcensuur en ik, dat gaat niet goed
samen. Theoretisch begrijp ik wel wat
dat zou kunnen zijn, maar het idee dat je iets
niet zou zeggen omdat je bang bent voor de
reactie of voor afwijzing is mij vreemd, zolang
het om rechtvaardigheid gaat. Ik stel vast dat
cartoonisten vandaag liever niet de Profeet
tekenen en al zeker niet in een kritische of
grappige context. Het fysieke gevaar kan
reëel zijn. Denk maar aan Samuel Paty. Een
onschuldige Franse leerkracht die onthoofd
werd door een meedogenloze crimineel,
in de naam van Allah. Omdat hij zijn werk
deed: lesgeven aan Franse kinderen in een
vrij land in Europa anno 2020. Hij had een
cartoon van Charlie Hebdo getoond in het
kader van de les. Toen ik 18 jaar oud was,
werd mijn mentor, onderzoeksjournalist
Norbert Zongo, in Burkina Faso vermoord en
verbrand in zijn auto. Zijn krant L’independant
stond erom bekend het toenmalig corrupte
regime het vuur aan de schenen te leggen.
Om deze en veel andere redenen is vrijheid
in het gebruik van woord of beeld voor mij

heel belangrijk: we moeten kunnen zeggen,
tekenen of uitbeelden, op welke wijze dan
ook, wat we denken. En we zijn vrij om te
denken. Dat is een grote verdienste van de
verlichting. Die erfenis moeten we koesteren
en elke dag opnieuw verdienen. Het is onze
verantwoordelijkheid.
Ik geloof in open debat en laat me niet
gemakkelijk de mond snoeren. Daarom
hou ik ook niet van de opkomende trend
om mensen die een ‘verkeerde’ mening
uiten zonder genade aan de schandpaal te
nagelen, te sanctioneren op hun werk of te
bedreigen. Ik geloof dat vooroordelen over
groepen mensen, die vaak langs etnische of
genderscheidingslijnen lopen, best bestreden
worden door te argumenteren of door er niet
al te veel aandacht aan te besteden. Best nog
is dingen te realiseren die die vooroordelen
zonder voorwerp maken. Vrouwen zijn niet
geïnteresseerd in een carrière? Ik maak een
carrière! Mensen met een moslimachtergrond
uit Afrika kunnen hier niet aarden?
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Ik integreer me helemaal. Dat is veel
efficiënter dan oeverloos vaak uit te leggen of
op te dringen wat men wel of niet kan zeggen,
tekenen of denken. Wees de verandering die
je wil.

die zich ver weg afspelen in een bijna even
ver verleden gepresenteerd alsof het gisteren
in onze straten gebeurde. Cijfers worden
overdreven of uit hun context gerukt en valse
geruchten worden voorgesteld als ware feiten.

Zelfcensuur is eigenlijk geïnternaliseerde
censuur: het gaat hier om iets niet meer
durven uiten. Het gaat niet over veranderen
van idee: wie vindt dat hij op een andere
manier wil tekenen, tekent op een andere
manier. Wie niet langer wil lachen met
godsdienst, lacht niet meer met godsdienst.
Maar wie dat wel nog wil, moet dat kunnen
zonder gevaar voor broodroof of geweld.
De vrijheid is een hoog goed. Om gekwetste
gevoelens te vermijden kunnen we dat niet
opgeven. Ga alstublieft geen onderscheid
maken tussen cartoons die zijn toegestaan
en cartoons die niet meer kunnen of tussen
moreel goede kunst en moreel slechte kunst.

Jarenlang heeft de Europese Unie sociale
mediagiganten Facebook en Twitter verweten
niets te doen aan de desinformatie die via
hun kanalen verspreid werd: als ze niet
zouden reguleren, dan ging Europa het wel
in hun plaats doen! Toen Mark Zuckerberg
en Jack Dorsey uiteindelijk besloten om toch
zelf waarheidspolitie te spelen verbanden
ze prompt ook Donald Trump in de nasleep
van de gebeurtenissen op Capitol Hill. Er
kwam snel kritiek op hun zelfbenoemde
positie als scheidsrechters van waarheid en
leugen. De samenleving, commentatoren en
politici aan beide kanten van de Atlantische
Oceaan spraken hun bezorgdheid uit
over de implicaties voor de vrijheid van
meningsuiting en betreurden het ontbreken
van een wettelijk kader.

Kunstenaars, beeldende of andere, moeten
zich vrij voelen en vrij zijn. Ze mogen
kritisch zijn, hard zijn en zich inschrijven
in de traditie van satire en schotschrift als
ze daar zin in hebben. Ze kunnen ons doen
nadenken of ons bruuskeren, razend maken
zelfs. Het moet kunnen. Ze mogen de kunst,
uitdrukkingswijze, cultuur of overtuigingen
van de vorige generaties in vraag stellen,
maar moeten ze daarom niet verwijderen.
(Zelf)censuur is geen middel tot emancipatie.
Veel giftiger voor onze samenleving dan
deze discussie over smaken en kleuren is het
vervagen van de grens tussen echte en valse
feiten: er wordt om het even wat verteld over
stemmenaantal, de ernst van een pandemie
of de werkzaamheid van vaccins ertegen.
Gebeurtenissen uit het verleden worden
vertekend om ideologie van vandaag te
ondersteunen. Objectiviteit lijkt niet langer te
bestaan. Er ontstaat een soort fastfooddenken
in het consumeren van informatie.
Dat kan men het duidelijkst merken op sociale
media. Zonder verpinken worden filmpjes
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Maar het gaat over veel meer dan het
spectaculaire geval-Trump. Hij is niet de
eerste spraakmakende persoon die werd
verbannen van Twitter en Facebook, en hij zal
ook niet de laatste zijn. Zijn verwijdering van
sociale media veroorzaakte een veel bredere
discussie over waar we met het publieke debat
naar toe moeten op sociale media en in de
samenleving als geheel.
De grens tussen vrije meningsuiting (die
beledigend of kwetsend kan zijn) en woorden
die aanzetten tot geweld en haat zal nooit
kristalhelder zijn. We kunnen niet anders dan
er telkens weer open, inclusief en transparant
over te discussiëren. We moeten ons er wel
van bewust zijn dat de eventuele inperking
van vrijheden nadien moeilijk teruggedraaid
kan worden. Tegelijkertijd kunnen regelgevers
er niet langer op hopen dat dit probleem
zichzelf zal oplossen. Het is tijd voor een plan
van aanpak.

Mij lijkt de opkomst van de sociale media over
het algemeen positief voor de democratie.
Twintig jaar geleden zou ik het veel moeilijker
hebben gehad om in contact te blijven met
mijn kiezers, hun mening over belangrijke
onderwerpen te horen en ze te vertellen
wat ik namens hen doe. Ik luister graag naar
mijn kiezers, wat zoveel moeilijker zou zijn
als ik alleen zou kunnen communiceren
via reguliere media. Dat blijft toch
eenrichtingsverkeer met het uitsturen van
berichten, zo veel armer dan echte gesprekken
te voeren online. En het is nu nog belangrijker
omdat de Covidpandemie ons momenteel
belet elkaar persoonlijk te ontmoeten en we
zijn allemaal veel vaker online.
Maar het is niet alleen rozengeur en
maneschijn in sociale medialand, er schuilt
ook gevaar. Wat de internationale politiek
betreft, hebben we gezien hoe Rusland
die sociale media en onze open en vrije
samenleving op kwaadaardige wijze probeerde
te gebruiken om desinformatie te verspreiden
en de verkiezingen te beïnvloeden. De
tactieken waren subtiel, maar de bots en
trollenboerderijen in Sint-Petersburg werden
ingezet met één doel: het vertrouwen in onze
democratie ondermijnen.
Zij wisten de verdienmodellen van de
socialemediakanalen perfect te gebruiken.
Het is bedrijven zoals Twitter en Facebook
voornamelijk te doen om reclame verkopen.
Om zo veel mogelijk advertenties te kunnen
plaatsen moeten ze de ogen en aandacht
van de gebruikers zo lang mogelijk aan het
scherm gekluisterd houden. Ze doen dat door
inhoud te presenteren waarvan ze denken dat
jij die wil zien: via de YouTube-zijbalk tot het
Facebook-advertentiealgoritme. Soms zijn het
foto’s van katten, dan weer complotvideo’s
over Covidvaccinatie of antisemitische inhoud
over hoe George Soros de macht probeert te
grijpen.
Dat proces van algoritmeselectie werd
door bijvoorbeeld organisaties in Rusland

op een lepe manier gebruikt om de
socialemediagebruiker langzaam, geleidelijk
en onbewust steeds meer eenzijdige
verhalen voor te schotelen, die reeds
bestaande vooroordelen voedden. Er doken
samenzweringstheorieën op die anders
nooit zendtijd zouden krijgen. Of verhalen
die twijfel zaaiden over de vraag of de
verkiezingen integer verliepen. Verhalen
zonder nuance die alles veralgemenen.
Klik na klik, beeld na beeld, artikel na
artikel creëren malafide organisaties een
alternatieve realiteit waarin we troostende
leugens opgelepeld krijgen (en delen!) in
plaats van pijnlijke waarheden waarover we
kunnen nadenken. Zo gebruikt, duwen deze
algoritmen ons verder in onze eigen online
bubbel waarin steeds minder plaats is voor
realiteit of andere meningen.
Het lijkt alsof daardoor geen eerlijk en open
debat over verschillende overtuigingen – de
ware basis van vrije meningsuiting – meer
mogelijk is. Dat is een nuttig maatschappelijk
proces dat de scherpe kanten eraf veilt en
absurditeiten elimineert. Maar we zien steeds
meer polarisatie met heel veel zekerheid
over de eigen waarheid en, daarmee direct
verbonden, hevige afkeer of haat tegen
iedereen die die niet erkent. Voltaire
waarschuwde ons lang geleden: “Degenen
die je het absurde kunnen doen geloven,
kunnen je ook wreedheden laten begaan.”
En het gebeurt ook dat mensen op basis van
waanbeelden het heft in eigen handen nemen.
Denken we aan hoe Sharia for Belgium en
andere radicale groeperingen die destijds
via sociale media met fundamentalistische
propaganda jongeren mentaal klaarstoomden
om het kalifaat in Syrië en Irak te dienen of
aan Anders Breivik in Noorwegen, vele van
de opstandelingen op Capitol Hill – allemaal
misleid tot het geloven van absurditeiten.
Sinds kort proberen de socialemediakanalen
er wat aan te doen. Ze hebben gebruikers
verwijderd die duidelijk niet authentiek
waren, geautomatiseerde programma’s die
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alleen maar bezig waren met het veelvuldig
delen van inhoud uit onbetrouwbare bronnen,
geen menselijke gebruikers. Ze hebben ook
campagne gevoerd om de verspreiding van
desinformatie te vertragen door mensen aan
te moedigen artikels ook effectief te lezen
in plaats van te delen op basis van de kop.
Op Whatsapp bijvoorbeeld is het doorsturen
van berichten beperkt om te voorkomen dat
desinformatie zich als een lopend vuurtje
verspreidt. Overheden en bekende gebruikers
werden van een echtheidslabel voorzien, net
zoals andere autoriteitsfiguren op allerlei
gebieden.
Maar er is een limiet aan wat de
socialemediabedrijven kunnen doen. Evenzo
ben ik ervan overtuigd dat de effectiviteit
van regeringen of van een Europese
toezichthouder inzake reguleringen en
‘waarheidsarbitrage’ nog beperkter zou
zijn. Desinformatie is vaak niet helemaal
verkeerd, er zit steeds wel een stukje
waarheid in, maar die wordt ontdaan van
een deel van de context en gebruikt om
een minder waarheidsgetrouw narratief
of analyse te ondersteunen. Ik denk niet
dat regelgeving dat kan aanpakken, omdat
het desinformatienarratief zich steeds kan
verfijnen en kan transformeren na elke
veroordeling en geen enkele toezichthouder
dat kan bijhouden.
De echte sleutel om deze nefaste trend
om te buigen ligt bij het verbeteren van
de weerbaarheid tegen manipulatie en de
kritische zin van de bevolking. Gebruikers van
socialemediakanalen moeten bewust gemaakt
worden van de gevaren en kritisch leren zijn.
Ze moeten een reflex kweken om bij twijfel te
controleren wat verteld wordt. ‘Factchecking’
moet een nog vertrouwder begrip worden en
het groeiende aantal factchecking websites
moet meer benut worden. Gebruikers moet
worden geleerd twijfelachtige bronnen of
bronnen met een minder eerlijke agenda te
herkennen.
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En we kunnen er onmiddellijk mee
beginnen: er bestaan toepassingen die we
kunnen verbinden met onze zoekmachines
en internetprogramma’s, Newsguard
bijvoorbeeld. Deze toepassing voorziet
nieuwspagina’s of berichten op sociale
media van een kwaliteitslabel zoals op
voedingsverpakkingen over de ingrediënten
die erin zitten. Het is geen aantasting van
de vrijheid van meningsuiting, maar het
geeft ons de mogelijkheid om te zien of
de nieuwssite elementaire redactionele
standaarden toepast, zoals het corrigeren van
valse verklaringen, het bieden van een recht
op antwoord aan lezers, of de vermelding wie
de eigenaar van de pagina is.
Maar het is natuurlijk niet louter een
technisch verhaal. We moeten telkens weer
praten met open vizier over wat is en wat
zou kunnen zijn. Zo werkt een democratische
samenleving. Mijn keuze is duidelijk: ik
geloof meer in vrijheid dan in dwang of (zelf)
censuur. Blijf discussiëren over smaken en
kleuren en over de grote principes: vrijheid,
solidariteit, gelijkheid. Laat het kletteren
desnoods. Zo werk ik met mijn politieke
collega’s, zo luister ik naar de kiezers en zo
vorm ik een mening over dingen. We moeten
allemaal een beetje scheidsrechter worden
voor ‘juist’ en ‘fout’.
Dit is de toekomst van de vrijheid van
meningsuiting. Geen pure censuur zoals
deelnemers aan het publieke debat of
gebruikers van sociale media buitensluiten,
maar een samenleving opbouwen van mensen
die als het nodig is een stap achteruitzetten
en zich bevragen of ze echt kunnen geloven
wat ze zien. Is dit nu een mening of een feit?
Daar komt het op neer. C.P. Scott (1846-1932),
een bekende Britse journalist en publicist, zei
het al: “Meningen zijn gratis, maar feiten zijn
heilig.”

Sharad Sharma
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Chris Van Camp

De angst voor
waarheden
D

eadlines waren altijd al mijn
bondgenoten. Ze hebben mij behoed
voor het eeuwig verleggen van de lat. Ze
markeren meer dan dag en nacht mijn ritme.
Maar uitgerekend voor dit stuk waar ik zo’n
zin in had, steigerde ik voor de meet. Was
het misschien omdat het thema ‘zelfcensuur’
als een rode draad door mijn leven loopt en
ik niet wist waar te beginnen? Of was het de
academische context die mij klamme handjes
gaf? Gek genoeg bleek ik niet de enige die de
eerste vooropgestelde deadline niet haalde.
Nog zonder enig signaal van mijn kant kregen
de uitgenodigde auteurs collectief uitstel van
executie. Zou het kunnen dat we allemaal
lijden onder de niet-aflatende aanfluiting van
onze intelligentie? Hoe kan je schrijven als
je gezond verstand onder curatele staat en je
zelfs over de intiemste details van je bestaan
– zoals het aanraken van de ander – geen
zelfbeschikkingsrecht meer hebt. Heel mijn
leven van 1963 tot nu had ik het voorrecht de
nieuwe hoofdstukken die werden toegevoegd

aan de geschiedenis waar ik zo van hou,
vanop de tribune mee te maken. En nu…
maak ik deel uit van het grootste experiment
ooit dat straks de zwarte bladzijden van het
watermantijdperk zal beslaan.
Opgesloten in mijn eigen cocon, geïsoleerd
van mijn bondgenoten en ontzegd van
de nodige culturele impulsen wacht ik af.
Overgeleverd aan anderen die in tijden van
zogezegde nood de almacht ontfutselen
om mij van de broodnodige perspectieven
te beroven. Bad timing, ware het niet dat
ik nog maar net het juk van mijn moeder
van me af had geworpen en mijn zucht
naar autonomie als mijn belangrijkste
overlevingstool erkende. Moeizaam
verzamelde wijsheid kan nog alleen in mijn
binnenste fluisteren. Zowat een halve eeuw
deed ik erover om mijn eigen waarheid, mijn
deviante ontstaansgeschiedenis te delen in
mijn boek De kus van Dabrowski. Het verhaal
dat decennia tegen mijn huig spartelde en
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alle glans van fictie deed verbleken. Want
zo werken geheimen, ze overschaduwen alle
frivole gedachten. Geen verhaal is het waard
het licht te zien vooraleer die ene waarheid
recht wordt aangedaan. Voor mij was na
het overlijden van mijn moeder eindelijk
de kurk uit de fles. Mijn eeuwige kruistocht
tegen hypocrisie en gehuichel kon normale
proporties aannemen. Het was mijn waarheid
zelf die anderen op hun beurt zou kunnen
bevrijden.

Moederlijk opgelegde zelfcensuur
“Ik kan kartonnen personages voor u
uitknippen en ze behangen met emoties die
niet van echt te onderscheiden zijn. Ik zweer
het u, mijn fantasie is mijn meest ontwikkelde
orgaan. Het verweeft naadloos waan en
werkelijkheid. Maar waarom zou ik dat doen
als er al zo lang maar één verhaal op mijn
lippen brandt?
‘De man wiens naam ik draag is niet mijn
vader’, dat had ik geschreven en nog wat
zinnen die leken op een geromantiseerde
persoonsbeschrijving van een ongelukkige
pre-puber. Ik was tien en het leek me toen
een goed begin, mijn begin van wat een
boek zou worden. Schrijven is het enige wild
verweer waarmee een kind zich in stilte kan
bezighouden. Nu is dat nog moeilijk voor te
stellen, maar toen, lang voor de uitvinding
van quality time, stond het vermogen van
een kind om zich quasi-onzichtbaar te
maken hoog aangeschreven. Voor mij was
het een erezaak. Te vaak kreeg mijn moeder
ongevraagd educatieve raad van mensen die
het goed met haar meenden. In de jaren zestig
was het niet zo makkelijk om op je veertigste
nog zwanger rond te lopen. Ging je echt luiers
verversen terwijl je bevrijde vrienden stonden
te shaken op Helen Shapiro? Het toerisme
was net gedemocratiseerd en er was geld en
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vrije tijd voor iedereen. Maar ach, de wereld
loopt vol met ongelukjes. Ik deed er alles aan
om te bewijzen dat zo’n lastpakje een zegen
kon zijn. Dat het je jong houdt en je gelukkig
maakt. Een waterzonnetje in een wereld vol
middelbare mensen.
Dat er nooit andere kinderen in de buurt
waren, bevestigde net wat een privilege ik
genoot. God, wat heb ik genoten. Zelfs de
fanatici van het toen nieuwerwetse hedonisme
die mijn moeder een abortus hadden
aangeraden, moesten toegeven dat zo’n
vroegrijp nakomertje nauwelijks stoorde op
feestjes. Ik serveerde drankjes, registreerde
gesprekken, observeerde, tekende veel en
schreef...
Tot de dag dat ik mijn boek niet meer vond.
Niet in mijn nachtkastje, niet onder mijn
hoofdkussen... Ik rende naar beneden.
‘Heb je mijn boek gezien, het is rood en er
hangt een slotje aan. Ik heb het echt overal
gezocht en ik vind het nergens.’
Mijn moeder, die anders verloren voorwerpen
meteen wist te lokaliseren, meestal omdat
ze die zelf op een nieuwe plaats had gelegd,
zweeg. Ze bleef hetzelfde kopje afwassen,
driftig, zoals je sporen uitwist.
‘Gisteren lag het er nog, zeker weten.’
Ik bleef maar doordrammen. Mijn moeder
smeet het kopje van net iets te hoog weer in
het afwasteiltje. Je hoorde het breken.
‘Je moet geen onzin verkopen, ik heb het
verscheurd.’
Uit een lade viste ze de gekuiste versie van
wat mijn roman zou worden. Het schutblad,
waarop in sierlijke letters ‘Mijn vader’ stond

geschreven en de eerste pagina’s ontbraken.
Er restten niets dan stoppels papier in de
marge en leegte.
‘Ik heb als kind ook gefantaseerd dat mijn
ouders niet mijn echte ouders waren. Alle
kinderen doen dat. Denk vooral niet dat jij
speciaal bent.’
Ze negeerde de bloedende snee aan haar
duim waar het gebroken kopje een bres had
geslagen en ging door met afwassen. Er dreven
bloedsporen op het schuim.
Ik herinner me de vuurbol van woede die als
bezeten door mijn lijf raasde. Ik bleef tierend
het slotje opeisen. Mijn moeder kalmeerde
onheilspellend. Ook het slotje kwam uit de

durf ik me schrijver noemen. Voordien
verschool ik me achter talloze pseudoniemen
en haalde vakkundig de waarde van mijn
werk eigenhandig naar beneden. Het was
zelfcensuur uit loyaliteit, hoe lek de band
met mijn moeder ook mocht zijn, we
waren lotgenoten elk aan onze kant van
het verhaal en dat verbindt. Mijn frustratie
kon ik kwijt in messcherpe columns waarin
veelal heilige huisjes sneuvelden, vooral als
hun fundamenten van leem waren. Ik werd
ingehuurd als Xantippe, soms als Cassandra.
Voor de overheid was ik altijd streng. Ik stelde
eisen aan goed bestuur en zag democratie als
iets actiefs. Begin deze eeuw werd ik beloond
voor mijn kritische houding. Daar was plaats
voor in de media.

kast. Ze drukte het in mijn hand.
‘Het was niet goed geschreven, je kunt beter’,
zei ze vriendelijk.
Te laat om nog vrede te stichten verscheen
Nonkel Rik ten tonele. Als een moderne deus
ex machina kwam hij van het toilet. Hij zat er
wel vaker, hij vond daar rust.”
Uit De kus van Dabrowski, Chris Van Camp,
Manteau 2020
Vijfenveertig jaar lang, voor de meesten
onder ons nog steeds een half leven, gaf ik
gehoor aan de door mijn moeder opgelegde
zelfcensuur. Is dat dan wel zelfcensuur? Of
eerder het accepteren van de censuur die
mijn moeder mij op mijn 11de oplegde zonder
einddatum? Voor wie grote geheimen – zoals
dat van mijn bastaardschap – koestert, is een
schrijvende dochter geen meevaller. Haar
methodiek om het lid zolang op de pot te
houden, mag je machiavelliaans noemen. De
welgemikte twijfel die ze zaaide over mijn
schrijfkwaliteiten was uiterst doeltreffend.
Pas na haar dood nu twee jaar geleden,

Wantrouwen tegenover autoriteit
Als je ouders je instrueren de laffe leugen
te verkiezen boven de moeilijke waarheid,
dan krijg je met de paplepel een gegrond
wantrouwen jegens autoriteiten mee. Het
zijn immers de mensen die jou normbesef
en waarden moeten meegeven die liever
‘de leugen om bestwil’ installeren als een
vreemde mix tussen goed en kwaad. Iets
wat zich later niet alleen op microniveau
voordeed maar ook op macroniveau. Mijn
overspelige ouders handelden blijkbaar
conform aan de tijdgeest en maatschappelijke
norm. De vlotheid waarmee ‘de maatschappij’
en ‘de administratie’ in het bijzonder, mij –
een bastaard – aan een verkeerde stamboom
koppelde en mij van een verkeerde naam
voorzag omdat het nu eenmaal binnen het
huwelijksfatsoen paste, spreekt boekdelen
over de betrouwbaarheid van overheden.
Geen moment werd er aan de consequenties
gedacht. Ook al betreft het niets minder
dan identiteitsdiefstal avant la lettre. Ik
erfde niet van mijn biologische vader, ik
kreeg foutieve medische informatie mee
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wanneer het op erfelijke factoren aankwam.
Dat de combinatie van mijn moeder met
haar man nooit mijn bloedgroep kon
opleveren, werd onder de mat geveegd. Soms
is wetenschap minder exact te nemen. Ik
stond geboekstaafd als Van Camp, het was
zo. Het verklaart waarom ik heel lang een
verstoorde relatie had met administratieve
verplichtingen. Onnodig te zeggen dat ik ze
slechts schoorvoetend nakwam. Ik voelde
me pas vrij nadat ik weer eens administratief
zelfmoord had gepleegd en uit de registers
was verdwenen. Geen lucratieve piste.
De zelfcensuur die voortkwam uit de mij
opgedrongen identiteit/naam nam een
creatieve vorm aan. Ik kon schrijven wat ik
wou zolang ik maar onder pseudoniemen
werkte. Dat waren er zeer veel. Bevrijdende
alter ego’s waaronder Bent Goorman die voor
zijn tot ‘dick-lit’ uitgeroepen cultboek Loser
de Luxe van de Vrouwenraad de Auwchaward voor vrouwonvriendelijkheid kreeg.
Vermits de Vrouwenraad dat graag als een
exclusief mannelijk euvel bestempelde
(de prijs was een fallusachtige cactus
vergezeld van twee balvormige exemplaren),
weigerden ze hem uit te reiken eens de ware
identiteit van de auteur achterhaald was:
moi, een vrouw. Het zijn vrouwen die het
glazen plafond onderhouden. Ik besloot die
pseudoniemreflex aan te wenden in dienst
van mijn waarheid. Mijn autobiografische
roman schreef ik onder de naam Chris Van
Camp-Schöller. Als eerbetoon aan mijn ware
stamboom.

Onderzoeksjournalistiek
Wanneer ik vandaag columns lees, dan moet
ik vaststellen dat mijn genre zoek is. De media
wemelen van de stukjes over de leefwereld
van bekende pennen. Cursiefjes zijn het
of hoogstens politiek correcte uitingen
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van noodgedwongen wereldverbeteraars.
Noodgedwongen omdat de vrijheid van
meningsuiting nog maar enkele paden
bewandelbaar acht. Ecologisch, geen vlees,
less is more, tegen racisme, schuldbewust
blank, voor het collectief tegen het individu.
Conformisme is terug en het dreigt duurzaam
te zijn. Het woord ‘samen’ wordt misbruikt.
Individualiteit, nodig voor persoonlijke groei,
wordt vertaald als egoïsme. De nuance is weg.
Alles is polariserend. De columns van vandaag
zijn de versteende versies van de duizenden
Facebookposts van goedbedoelende
meelopers. Ik kan ze niet anders noemen.
Ik heb met mijn gewetensvolle, dwarse
queeste naar consequent zijn en
waarachtigheid in de reguliere media geen
plaats meer. Buiten dan bij Apache, waar ik elk
jaar overzomer met atypische longreads die
het leven tegen het licht houden en reeksen
die als onderzoeksjournalistiek benoemd
worden.
Het is nog steeds wat raar wanneer men mij
journalist noemt. Ik heb nooit berichtgeving
gebracht. Alleen die columns die stokken in
het hoenderhok gooiden. En de laatste jaren
wat men onderzoeksjournalistiek noemt.
Ik ging op zoek naar de link tussen de
‘positieve-desintegratietheorie’ van de
Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski en
het containerbegrip burn-out, ik zocht DESdochters op die een leven lang de gevolgen
dragen van het medicijngebruik van hun
zwangere moeders. Iets wat de duistere
kant van de farmareuzen blootlegde en de
hypocrisie van de overheid.
Dat gegraaf bracht me weer dichter bij
mijn jeugdidool Oriana Fallaci. Fallaci
liet zich zelfs de mond niet snoeren door
ayatollah Khomeini en ook niet toen ze na
9/11 haar twee laatste boeken schreef, die

plots in plaats van links rechts geworden
waren, hoewel haar persoonlijke koers niet
veranderde. Ze was de dochter van een
vrijheidsstrijder, de officieuze weduwe van
een rebel en koos gewoon altijd de weg die
grootste persoonlijke vrijheid garandeert. Ik
kon en kan mij daar erg in vinden.
Ik moet dan ook vaak aan haar denken
wanneer ik de laatste tijd besluit iets toch
maar niet te zeggen, te schrijven, te posten.
What would Oriana say?

Publiekelijk gestenigd
Ik ben een internetpionier. Net bekomen
van de millenniumbug hield ik al emotionele
pleidooien voor het bevrijdende van de
ontluikende nieuwe media. Het zelfgemaakte
collectieve geheugen dat ons in de
mogelijkheid ging stellen om kennis te
delen om ons te verbinden. Op het net kon
je zijn wie je wou zijn. Dat dacht ik toen. De
vrijheid die een goedgekozen avatar je gaf,
maakte echter plaats voor uit banale data
opgebouwde interpretaties van wie we zijn.
Die digitale alter ego’s zitten opgesloten
in ‘reputatiesilo’s’, die bepalen met welke
informatie we gevoederd worden: informatie
die onze keuzes bevestigt, zowel commercieel
als inhoudelijk. Het zorgt er niet alleen voor
dat onze identiteit steeds meer samenvalt
met de consument die we zijn, maar ook dat
de nuance uit de maatschappij verdwijnt. We
worden bestookt met desnoods fake news
op basis van wat we vaak bekijken, met als
neveneffect dat iedereen overtuigd raakt
van zijn eigen grote gelijk. Dat verklaart
de heftigheid waarmee discussies gevoerd
worden op sociale media. We zijn allemaal
voorbij het punt dat we openstaan voor
argumenten van de ander. We leren ook niets
bij. Er is alleen non-stoppolarisatie die in
coronacrisistijden, waarin we gedwongen

worden online te leven, ook de restanten van
ons ‘echte’ leven infecteert. Dit is niet wat
ik voor ogen had toen ik een paar decennia
geleden vol begeestering over de nieuwe,
verbindende media sprak. De creatieve
dromer krijgt er helemaal geen vleugels
van, maar wordt gekortwiekt en publiekelijk
gestenigd.
Mijn van nature kritische houding werd
op Facebook plots als dwars en tegen
het algemeen belang gezien. Het is
dezelfde kritische houding dan die van de
moeder die eerst aan de melk ruikt voor
ze aan haar kind te geven. Wat gisteren
verantwoordelijkheidszin was en voorbehoud,
is vandaag ontkenning. Wie zich vragen stelt
en kritisch is, wordt als een complotdenker
weggezet. Wie zich vragen stelt bij het
wereldwijd uitrollen van een experimenteel
vaccin, is een gevaarlijke antivaxer. Wie
veronderstelt nog een keuze te hebben en
bedankt voor een vaccin is staatsvijand
nummer één. De censuurcommissie is een
veelkoppige draak geworden. Ik heb Facebook
verlaten en ben er niet rouwig om.
Mijn productiviteit had enorm te lijden
onder mijn activiteit op sociale media. Het
gevoel dat ik eraan overhield was fysiek
te vergelijken met wagenziekte, psychisch
verloor ik mijn geloof in de mensheid. Ik
voelde dat het me de mens maakte die ik
niet wou zijn, verstoken van spiritualiteit,
rust en realiteitszin. Maar vooral werd
ik me hyperbewust dat woorden deze
dagen consequenties hebben, sociaal en
als je bekend bent maatschappelijk en
professioneel. Je kan niet langer gelijk welke
mening ventileren. Alleen de toegestane
meningen hebben bestaansrecht. De censuur
is overal.
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Op je tellen passen
Het maakte altijd al enorm indruk op mij
wanneer ik las dat Chinese bloggers in
heropvoedingskampen terechtkomen en
Turkse schrijvers achter de tralies. Ze deden
niets anders dan wat ik mijn goed recht vond,
kritisch naar de overheid kijken. ‘Bij ons’ had
je die vrijheid wel. Het is voor het eerst – nu
in de coronacrisis die antidemocratische
wendingen neemt – dat ik het gevoel heb
dat je moet uitkijken wat je zegt en schrijft.
Niet alleen in de reguliere media, daar krijg
je zelfs de kans niet om te publiceren tenzij
je als voorbeeld van een complotdenker
of coronaontkenner aan de schandpaal
wordt genageld. De censuur dringt zelfs
door in je persoonlijke, niet-professionele
communicatie. Als je na een gesprek in
huiselijke kring over kamperen plots
aanbiedingen krijgt voor tenten, dan is het
niet ondenkbaar dat je een boete krijgt voor
het schenden van je verplichte quarantaine
moest je daar over reppen. Bovendien worden
burgers openlijk aangespoord om hun buren
en naasten te verklikken. Beroepsgeheim
bestaat ook niet meer, dokters worden geacht
informatie door te spelen en je medisch
dossier ligt te grabbel.
Zolang ik geen manier zie om veilig
te protesteren tegen deze kwalijke
ontwikkelingen, hou ik blijkbaar nog liever
mijn mond. Ik de vrijheidsstrijder voor
waarheid en voor recht, die ervoor bekend
stond geen blad voor de mond te nemen. Het
blad werd een mondmasker en het was geen
kwestie van te nemen of te laten. Toch heet
het voorlopig zelfcensuur. Net zoals het je
nog steeds vrij staat voor het experimentele
vaccin te gaan of niet, ook al wordt het straks
pasmunt om kleine vrijheden te heroveren.
Bestaat zelfcensuur wel? Is het niet altijd het
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gebukt gaan onder de eis tot censuur van een
ander waarbij je gewoon zelf de strafmaat
mag kiezen door je gedrag bij te sturen?
Erg, maar mijn censurerende moeder werd
vervangen door een nog meer censurerende
maatschappij. Ik weet niet wat het zwaarst
weegt. Monddood gemaakt worden door een
loved one of door een bende waarmee je
steeds minder verwantschap voelt. Hoe dan
ook gaat het in beide gevallen om angst voor
waarheden, voor een inconvenient truth.
Er zit niets anders op dan te wachten tot je
woorden kans maken gehoord te worden.
We zijn er beter zuinig op. Vooral als er geen
plek ter wereld is waar je in exile kan gaan.
Er is zelfs geen Zwitserland, geen ambassade
voor critici. Als nevenwerking droogt ook
onze fantasie op, want geen enkel amusant
verzinsel heeft bestaansrecht zolang de
waarheid niet glorieert.
Beschaamd om deze lafheid durf ik me zelfs
niet af te vragen wat Oriana daarvan zou
zeggen.

Bart Schoofs
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Censuur is een vreemd beest
Al sinds ik boeken maak en verhalen
vertel word ik geconfronteerd met
censuur. Toch is het nooit mijn
bedoeling geweest om te choqueren: ik
vertrek steeds vanuit mijn ervaringen,
mijn dagdagelijkse waarnemingen. En
daarbij raak ik ongewild telkens weer
aan gevoeligheden in de samenleving
die ik op individueel vlak niet
waarneem.
Vooral mijn debuut heeft veel met
censuur te maken gekregen. En ik zou
nu ook zélf censuur op mijn debuut
toepassen.
Om maar te zeggen dat censuur een
kronkelig leven kan leiden.
Alleen al de titel van mijn debuut
opschrijven valt me tegenwoordig
moeilijk:
‘De maagd en de neger.’
Geen evidentie.
Provocerend.
Of volledig fout?
Het boek kwam uit in 2007. Het vertelt
over de liefde, de grote ware eerste
liefde, tussen een zwarte Togolese
vluchteling, Abou, en een wit Belgisch
meisje, Sofie. Het is een autobiografisch
verhaal waarin ik probeer weer te
geven hoe het was om in de jaren 90
van de vorige eeuw, van een zwarte
man te houden en wat ons land met
vluchtelingen deed.
Toen het boek klaar was vonden we
geen titel. Niks leek de combinatie
van liefde, pijn en onmacht die ik in
het boek probeerde weer te geven, te
vatten. Elke titel leek flauw, banaal, dof.
Nadat tachtig titels, met allerlei
variaties op wit en zwart en donker

en licht en Afrika en Europa, de revue
waren gepasseerd, schreef ik in een
wanhopige mail aan de uitgever: “Weet
je wat? We noemen het gewoon De
maagd en de neger, want daarover gaat
het tenslotte.” En bovendien noemde ik
mijn Togolese god ‘mon petit nègre’ –
met zijn instemming – en ik was ‘yovovi’,
wat zoveel betekent als ‘mijn blankje’.
Iedereen was laaiend enthousiast. In
het Frans werd het La jeune fille et le
nègre, in het Spaans Sofia y el negro.
Maar de Engelsen en de Duitsers, die
vonden het maar niks. Die vonden dat
je dat n-woord niet kon gebruiken. Het
was een lelijk en gemeen woord. De
titels veranderden in Kafka für Afrikaner
en Dance by the Light of the Moon.
En ze hadden, denk ik, achteraf gezien,
ontzettend groot gelijk.
Ik durf de titel nu niet meer uit te
spreken en zou er veel voor over
hebben om hem bij een herdruk
volledig te veranderen.
Maar de titel was niet het enige dat
gecensureerd werd.
In het boek zijn er een paar seksscènes.
Deze scènes (eerder schattig
dan erotisch) werden door Apple
gecensureerd. Op de app om te
kunnen stemmen voor de prijs van het
festival van Angoulême, waar het boek
geselecteerd was, kon je mijn boek niet
zien. Blote borsten, dat kan niet.
Het boek verscheen ook paginagroot,
dag na dag in voorpublicatie in de
Standaard.
Ik kreeg de goorste bagger over me
uitgestort. Anni Van Landeghem, die
toen hoofdredacteur was, heeft me
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in een open brief in de krant moeten
verdedigen. Vooral, jawel, de (echt heel
brave) seksscènes tussen een zwarte
man en een witte vrouw vonden de
mensen niet kunnen.
Censuur is een vreemd beest.
Ik ben in Duitsland bijna gecensureerd
omdat in een ander boek, Toen David
zijn stem verloor, de hoofdpersoon
euthanasie krijgt op het einde van zijn
uitputtende terminale ziekte.
In Duitsland is euthanasie, door
de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, een volslagen taboeonderwerp. De euthanasie die door de
nazi’s op mentaal gehandicapte mensen
werd toegepast kleurt er nog steeds het
debat.
Met handen en voeten heb ik moeten
uitleggen dat euthanasie in België
wettelijk toegelaten is en dat die scène
zo in het boek moest blijven.
Ik had zelfs niet over de scène
nagedacht, het was voor mij een zo
volstrekt normale manier van sterven
dat ik er niet bij stilstond. Tot de
Duitsers mij het tegendeel vertelden.
De laatste keer dat ik met censuur in
aanraking kwam was op het Griekse
eiland Lesbos in 2018.
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gesloten voor pottenkijkers.
We konden Kara Tepe binnen als
vrijwilliger bij Because We Carry dat
voedsel- en andere hulp biedt in de
kampen. We hadden in ruil voor het
vrijwilligerspasje een contract met
Because We Carry ondertekend waarin
stond dat we onder geen beding naar
Moria zouden gaan. Because We Carry
werkt ook in het kamp Moria maar mag
er geen andere mensen binnenlaten.
De vrijwilligersorganisaties die Moria
minimaal leefbaar proberen te houden
worden in een wurggreep gehouden
door de Griekse overheid en door
Europa. Ze mogen helpen maar ze
mogen de buitenwereld niet tonen wat
ze in de kampen te zien krijgen.
Ik besloot om Moria toch binnen te
gaan, illegaal en gebruik te maken van
mijn geheime wapen: mijn tekeningen.
Met mijn ogen fotografeerde ik alles zo
goed mogelijk, terug thuis tekende ik
wat ik had gezien.
Uiteindelijk werd de reportage
gepubliceerd in Frankrijk, Duitsland en
zelfs op Lesbos in het lokale krantje.
Maar het was geen eenvoudige rit. Ik
werd door Because We Carry afgedreigd
met rechtszaken en uitgescholden aan
de telefoon.

Op uitnodiging van Aimé De Jong reisde
ik ernaartoe om een stripreportage
te maken over de Europese
vluchtelingenkampen.

Censuur zit op plekken waar je het
soms niet verwacht.

Tussen Lesbos en Turkije ligt slechts 10
kilometer zee en veel bootvluchtelingen
wagen de oversteek. Op Lesbos worden
ze ondergebracht in twee kampen. De
kwetsbare vluchtelingen komen terecht
in Kara Tepe. Alle anderen blijven in
het beruchte kamp Moria. Kara Tepe is
toegankelijk voor journalisten, Moria is

Censuur zit in de blik van de ander.

Censuur zit soms binnen in jezelf.

Censuur is een vreemd beest.

Olivier Schrauwen
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Jonas Slaats

Over balken en
splinters in het oog
van de samenleving
“Eén van de meest elementaire morele
principes is dat van ‘universaliteit’:
de standaarden die we voor anderen
hanteren, moeten we ook voor onszelf
hanteren – of zelfs strengere. Het is
echter een frappante opmerking op
de westerse intellectuele cultuur dat
dat principe zo vaak genegeerd wordt
en indien het soms wordt vermeld, als
schandelijk wordt veroordeeld. Dat is
nog beschamender wanneer men graag
met de eigen christelijke vroomheid
te koop loopt en dus vermoedelijk op
zijn minst al eens gehoord heeft hoe
hypocrieten in de evangeliën omschreven
worden.”
(Noam Chomsky)

M

eerdere jaren was ik zowel
professioneel als persoonlijk actief in
verschillende vormen van vredeswerk met een
sterke focus op mensenrechtenbescherming.
Zo nu en dan werkte ik eveneens aan meer
journalistieke projecten waarin het thema
‘vrijheid van meningsuiting’ nooit veraf
was. Als gevolg daarvan werd ik gevraagd
een bijdrage te leveren aan deze bundel.
Van opleiding ben ik echter een theoloog. En
mijn diepste persoonlijke drijfveren verbind
ik zelf vooral met een aantal spirituele
overtuigingen. Het leek me daarom goed
om onderwerpen als (zelf)censuur en vrije
meningsuiting voor een keer vanuit dat
perspectief te benaderen. Sociologische en
politicologische analyses zijn er immers
genoeg, maar het religieuze en theologische
perspectief op die thema’s blijven over het
algemeen achterwege.
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Aangezien mijn religieuze ‘moedertaal’ de
christelijke traditie is, valt het me ook niet
moeilijk om daarvoor enkele interessante
aanzetten op te rakelen. De meest centrale
figuur van die traditie gaf immers enkele
uiterst concrete raadgevingen mee omtrent
het al dan niet publiekelijk uiten van je
mening. Zelfs in de huidige maatschappelijke
context, waar de kennis van het christendom
steeds sterker vervaagt, zijn ze nog steeds
bekend. Enerzijds riep Yeshua bar Maryam op
om “niet te oordelen, opdat er niet over jullie
geoordeeld wordt” en “de balk uit je eigen oog
te halen alvorens de splinter uit het oog van je
broeder of zuster te verwijderen” (Mt. 7:1-6).
Anderzijds staat diezelfde Yeshua ook bekend
om zijn scherpe uitvallen tegen sommige
religieuze gezagsdragers van zijn tijd. Hij
bestempelde hen als “witgekalkte graven, die
er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen
met doodsbeenderen en andere onreinheden”
(Mt. 23:27).
Voor wie er slechts oppervlakkig naar kijkt,
kan het een contradictie lijken: aan de ene
kant elke vorm van (ver)oordelen afkeuren,
aan de andere kant sommige mensen
uitschelden voor het vuil van de straat. Maar
je hoeft geen hoogdravende theologische
interpretaties boven te halen om in te zien
dat het geenszins om een echte contradictie
gaat. De samenhang is gemakkelijk te
vinden in het begrip ‘hypocrisie’. In de eerste
soort uitspraken komt het hierop neer: we
hebben allemaal onze kleine kanten en we
maken allemaal fouten. Elke veroordeling
van een ander doen we dan ook op straffe
van hypocrisie. Vooraleer we onze naasten
beschimpen, kunnen we maar beter aan
zelfonderzoek doen. Anders gezegd: het
heeft geen enkele zin jezelf groter te maken
door anderen te kleineren, want God kent
het binnenste van je hart. Maar dat gaat
ook een andere richting uit. Want als God
het binnenste van je hart kent, dan zal
het niet ongemerkt blijven wanneer je
pretendeert het goede voor te hebben terwijl
je in werkelijkheid mensen misbruikt en
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onderdrukt. De tweede soort uitspraken
benadrukt dan ook dat dergelijke hypocrisie
aangeklaagd mag worden.
Zodus, wanneer Yeshua over het opschorten
van oordeel spreekt, dan heeft hij het over
relaties met mensen in het alledaagse
leven. Gezien zijn entourage gaat het
dan overwegend over mensen die naar de
marge van de samenleving werden geduwd.
Maar wanneer hij dan toch onomwonden
de hypocrisie van sommigen aan de kaak
stelt, dan richt hij zijn pijlen specifiek op de
machtigen in de samenleving die hun macht
misbruiken om hun status te vrijwaren.
Wie zich wil laten inspireren door de
tweeduizend jaar oude wijsheid van
Yeshua bar Maryam, kan dan ook een paar
eenvoudige en coherente principes op het
spoor komen inzake de thema’s die voor
ons liggen. Je vrijheid van meningsuiting
gebruik je niet om specifieke personen aan
te vallen, wel om concrete toonbeelden van
machtsmisbruik aan te kaarten. Mensen in de
marge beschimpen, druist volledig in tegen
de Geest van de God. Die Geest leidt net tot
zelfonderzoek en nederigheid zodat je jezelf
van hypocrisie kan zuiveren. Maar wanneer
mensen in de marge onderdrukt worden, dan
zal diezelfde Geest je ertoe leiden voor hen op
te komen, geen blad voor de mond te nemen
en de hypocrisie van de machtigen aan te
klagen.
Dat soort ‘vrije meningsuiting’ werd hem
natuurlijk niet in dank afgenomen. De hele
wereld weet hoe hij eindigde. Maar als
ethische leidraad kan het tellen.

De macht doorprikken of
achtergestelden kleineren?
Velen veronderstellen dat deze evangelische
leidraad uiteindelijk ook de leidraad is die
achter onze hedendaagse normen en waarden
schuilt. Maar is dat wel zo? Baseren we ons

werkelijk op dat soort principes in onze
hedendaagse debatten over (zelf)censuur en
vrije meningsuiting? Zijn we wel zeker dat we
geen enorme balk in ons oog negeren, terwijl
we heel wat splinters uit die van anderen
proberen te halen?
Om dat na te gaan maak ik een kort lijstje van
(enkele van) de bekendste discussies die in
de afgelopen jaren vanwege de actualiteit in
eigen land aan bod kwamen. Zonder in detail
te treden, som ik ze heel eenvoudig op en
toets ik ze telkens af aan twee vragen:
1. Wie wordt geviseerd in de beeldvorming
die ter discussie staat? Mensen in
machtsposities of achtergestelden?
2. En wat staat er precies ter discussie?
De vrijheid om de hypocrisie van
machtsmisbruik te doorprikken of de
mogelijkheid om gewone mensen te
kleineren?
Het is dus niet de bedoeling om deze
discussies voor een zoveelste keer inhoudelijk
te voeren. Het gaat er louter om ze heel even
langs de ‘meetlat’ van die twee vragen te
leggen.
Het zwartepietendebat:
1. Wie wordt geviseerd in de beeldvorming
die ter discussie staat? Maatschappelijk
achtergestelden. Meer bepaald, onze
zwarte medeburgers.
2. Wat staat er precies ter discussie? De
mogelijkheid om gewone mensen te
kleineren. Meer specifiek, of we zwarte
mensen al dan niet als jolig, dom en
ondergeschikt mogen voorstellen.
Het debat over Joodse karikaturen op een
carnavalstoet:
1. Wie wordt geviseerd in de beeldvorming
die ter discussie staat? Maatschappelijk
achtergestelden. Meer bepaald, onze
Joodse medeburgers.
2. Wat staat er precies ter discussie? De
mogelijkheid om gewone mensen te
kleineren. Meer specifiek, of we Joden al

dan niet als vrekkig en gewiekst mogen
voorstellen.
Moeten we extreemrechtse figuren een
podium kunnen bieden voor lezingen op onze
universiteiten?:
1. Wie wordt geviseerd in de beeldvorming
die ter discussie staat? Maatschappelijk
achtergestelden. Meer bepaald, alle
culturele minderheden en vrouwen.
2. Wat staat er precies ter discussie? De
mogelijkheid om gewone mensen te
kleineren. Meer specifiek, of racistische
en misogyne boodschappen al dan niet
mogen verkondigd worden vanop de
podia van onze onderwijsinstellingen.
Moeten we de draak kunnen steken met een
religieus figuur als de profeet Mohammed?:
1. Wie wordt geviseerd in de beeldvorming
die ter discussie staat? Maatschappelijk
achtergestelden. Meer bepaald, onze
islamitische medeburgers.
2. Wat staat precies ter discussie? De
mogelijkheid om gewone mensen te
kleineren. Meer specifiek, of we de religie
van een specifieke minderheid al dan
niet als primitief en gevaarlijk mogen
voorstellen door haar grondlegger te
beschimpen.
Laat deze oefening niet verkeerd begrepen
worden. Elk van deze discussies kan op zich
zonder problemen op een legitieme manier
gevoerd worden. In welke mate moet je met
iedereen de draak kunnen steken op carnaval?
Daar kan je zonder twijfel een ellenlang
tv-debat aan wijden. Hoe vrijdenkend zijn
universiteiten als ze alle meningen weigeren
die haaks staan op de gangbare morele
overtuigingen in de samenleving? Daar kan
je zonder twijfel een interessant academisch
essay over schrijven. Maar door ons telkens
opnieuw te verliezen in de inhoud van
de eigenlijke discussies verliezen we een
belangrijk patroon uit het oog. Want dat
patroon wordt pas duidelijk wanneer je even
uitzoomt en verschillende discussies op een
rij plaatst. Pas dan wordt duidelijk welke
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dynamiek er telkens opnieuw in doorspeelt:
het zijn stuk voor stuk debatten over de vraag
of het toegelaten moet zijn dat de meerderheid
minderheden schoffeert.
In hun geheel genomen zijn dit dan ook geen
debatten over vrije meningsuiting. Want
wanneer we het recht op vrije meningsuiting
bejubelen, dan doen we dat theoretisch omdat
het machtelozen de mogelijkheid biedt om
zonder angst hun stem te verheffen tegen
machthebbers. Maar dat is niet wat we hier
zien. De debatten gaan daarentegen over de
vraag of het voor geprivilegieerde mensen al
dan niet toegelaten is om de kleur, de cultuur
en het geloof van mensen in de marge te
viseren.

Juridisch of spiritueel?
Natuurlijk vertoont niet elk actualiteitsdebat
over censuur en vrije meningsuiting exact
dezelfde dynamiek. Op geregelde tijdstippen
wordt wel degelijk in de bres gesprongen
voor het soort vrije meningsuiting die ons zo
dierbaar is en die ons moet toelaten om onze
pijlen te richten op de machthebbers. Denken
we maar aan de verontwaardiging die soms
ontstaat wanneer blijkt dat sommige politici
de berichtgeving van bepaalde mediakanalen
de mond willen snoeren.1 Het is alleen
opvallend dat de bekendste maatschappelijke
discussies, die ons het spontaanst voor de
geest komen wanneer we aan deze thema’s
denken, wel degelijk de hierboven geschetste
dynamiek vertonen. Het lijkt dan ook weinig
waarschijnlijk dat het om toeval gaat. Want
al kan men zonder twijfel ook voorbeelden
aandragen die niet in het rijtje passen,
‘statistisch gesproken’ is deze dynamiek zo
opvallend vaak aanwezig dat we die niet
zomaar terzijde kunnen schuiven.
Nu goed, of die dynamiek meespeelt of niet,
voor velen zijn die discussies op zich toch
van groot belang. Want net omdat we vrijheid
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van meningsuiting zo belangrijk vinden,
moeten we ook die meningen toelaten waar
we ons sterk tegen verzetten, zo stellen ze
dan. Dus ook al gaat het om het uitlachen of
viseren van minderheden, dan nog moeten
we dat juridisch toelaten. Meningen bestrijd
je met andere meningen en niet door ze te
verbieden. Want waar ligt anders de grens?
Vanuit die optiek kunnen de bekende
discussies inderdaad legitiem lijken. Ze
maken ons als samenleving duidelijk dat we er
telkens opnieuw voor kiezen om ‘het oneens
te zijn met wat iemand zegt, maar wel zijn of
haar recht te verdedigen om het te zeggen’.
Alleen is dat zelden echt de kwestie. Uiteraard
moet het juridisch toegelaten zijn om ook
onbeschofte en kleinerende meningen te
uiten. Dat stelt eigenlijk zo goed als niemand
ter discussie. Toch niet in onze samenleving.
Misschien vinden sommige individuen wel
dat de vrijheid van meningsuiting juridisch
sterk ingeperkt moet worden en dat er
strengere straffen moeten staan op het uiten
van meningen die over de schreef gaan (wat
die schreef volgens hen dan ook moge zijn),
maar die individuen vormen in elk geval
geen grote groep met een luide stem in
het debat. En bovenal: er is geen politieke
vertegenwoordiging voor die mening. Want
alle partijen in ons land dragen vergaande
juridische vrijheid van meningsuiting hoog in
het vaandel – toch minstens op theoretisch
vlak.
Een goed voorbeeld zijn de discussies over
de cartoons die de profeet Mohammed
beschimpen. Aangezien er nu eenmaal
afschuwelijke gruweldaden uitgevoerd
werden door extremisten, doet men het
vaak uitschijnen dat er een grote nood is om
onze principes publiekelijk te bestendigen.
In verschillende praatprogramma’s maakt
men zich dan sterk dat we onze vrijheid van
meningsuiting op geen enkel moment zullen
laten inperken door dat soort angstzaaiers.
Maar staat dat dan werkelijk ter discussie?

Eigenlijk niet. In het dagelijkse publieke
debat, zoals dat gevoerd wordt in de
gevestigde mediakanalen, zijn er immers
geen tegenstemmen te bespeuren. Meer
nog, zo’n pijnlijke gebeurtenissen maken
telkens opnieuw duidelijk hoe uitermate eens
we het op dat vlak allemaal zijn. En ja, ook
onze islamitische medeburgers. Op de een
of andere manier moet het telkens opnieuw
in herinnering gebracht worden, maar
belangrijke spilfiguren uit de verschillende
islamitische gemeenschappen maken op
dergelijke momenten van collectieve rouw
steevast duidelijk dat ook zij dergelijk geweld
zonder meer afkeuren en groot belang
hechten aan het recht op vrije meningsuiting.2
Wel durven sommige islamitische
boegbeelden daar soms een geheel andere,
morele vraag aan toevoegen: wanneer men
weet hoe belangrijk de profeet voor een
deel van de bevolking is, is het dan echt
grappig om er zo kleinerend mee om te gaan?
Maar zo’n vraag is geen politieke vraag om
inperking van de vrijheid van meningsuiting.
Ze is wel een sociale vraag naar de precieze
grenzen van respect en fatsoen.
Hetzelfde geldt voor het zwartepietendebat
of Joodse karikaturen op carnaval. Dat zijn
geen beleidskwesties. Moet het toegelaten
zijn om toch Zwarte Piet te spelen of een
karikatuur van Joden te maken zonder
daarvoor een gevangenisstraf te krijgen – laat
staan zonder daarvoor met geweld te maken
te krijgen? Vanzelfsprekend. En gelukkig
maar dat zoiets in onze samenleving ook echt
vanzelfsprekend is.
Maar is het ook een goed idee? Vinden we
het echt een fijner feest wanneer we koppig
blijven vasthouden aan een racistische
traditie? Vinden we het echt grappig om
antisemitische moppen te tappen?
De vraag die voor ons ligt, is dus niet
juridisch van aard. Finaal is ze spiritueel
van aard: vanuit welke begeestering willen
we vertrekken? Als onze mening dan toch

vrij is, welke bezieling willen we dan dat er
achter die mening schuilt? Dat lijkt me een
veel belangrijkere vraag die elke cartoonist,
opiniemaker, kunstenaar en schrijver zich ooit
moet stellen. En die vraag leidt onvermijdelijk
naar twee vervolgvragen: richt ik mijn pijlen
op de machtigen of op de achtergestelden? En
haal ik wel voldoende de balk uit mijn eigen
oog alvorens de splinter uit die van een ander
te verwijderen?

Censuur van alledag
Wie zich deze vragen stelt, zal onvermijdelijk
aan zelfcensuur doen. Je zal namelijk kiezen
om de ene wel te viseren en de andere niet.
Je zal kiezen om het ene onderwerp wel te
behandelen en het andere niet. Je zal ook
rekening houden met de manier waarop je
jouw boodschap brengt. Als je machtigen
viseert, dan doe je dat maar beter zo subtiel
mogelijk aangezien machtigen de neiging
hebben om onder de voet te lopen wie op
hun tenen trapt. En wanneer de meerderheid
in een dynamiek terechtkomt waarbij ze
de minderheid viseert, zal het niet altijd
eenvoudig zijn om tegen die stroom in te gaan
en daarvoor de juiste (beeld)taal te vinden.
Vanuit die optiek is het dan ook de evidentie
zelf dat er constant aan zelfcensuur wordt
gedaan. Wie het gevoel heeft dat nooit te
moeten doen, zit zelf over het algemeen in
een comfortabele machtspositie. Alle andere
cartoonisten, opiniemakers, kunstenaars en
schrijvers stellen zich permanent vragen over
de beste manier om hun boodschap te laten
weerklinken – zo authentiek mogelijk, maar
toch steeds in dialoog met de samenleving.
Dat is een inherent deel van hun job.
Toegegeven, hun permanente overwegingen
worden er natuurlijk niet gemakkelijker op
in een omwentelende globale wereld als
de onze. Debatten over ‘cancel culture’ en
‘deplatforming’ zorgen voor begrijpelijke
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twijfels. En niemand wordt vrolijk van het
idee dat vergaande tribalisering ervoor zorgt
dat er op sociale media altijd wel een leger
trollen klaarstaat om je frontaal aan te vallen
wanneer je een mening verkondigt die wat te
veel de ene of de andere kant uitgaat.
Maar hoe relevant het ook kan zijn om
over dergelijke fenomenen na te denken,
eigenlijk zit daar niet de grootste angel
wanneer we ons vragen stellen over censuur
in onze samenleving. Wie echt op zoek
wil naar dagelijkse en groteske censuur,
moet een geheel andere richting uitkijken:
die van de dagdagelijkse en schijnbaar
normale redactieprocessen in onze media.
Door ons blind te staren op de controverse
uitlokkende voor-en-tegendebatten van de
actualiteitscycli verliezen we immers uit
het oog dat onze berichtgeving elke dag
in grote mate bepaald wordt door enkele
problematische dynamieken die een enorme
hoeveelheid censuur teweegbrengen. Om
dat in te zien is echter een meer structurele
analyse van onze media nodig en daar nemen
weinigen de tijd voor. Het is ook een pak
minder spannend. Maar zonder twijfel veel
reëler.
In een essay als dit heb ik jammer genoeg niet
de ruimte om die structurele dynamieken van
naaldje tot draadje uiteen te zetten. Daar is
ook geen nood toe. Er zijn reeds verschillende
diepgaande boeken over dit onderwerp
geschreven.3 Maar ik kan dit essay wel
besluiten met een zeer concreet voorbeeld
van deze ‘censuur van alledag’.
Mijn voorbeeld gaat over de bekende
praatprogramma’s De afspraak en De
afspraak op vrijdag. Ik maakte immers ooit
een uitvoerige analyse van de gastenlijsten.
Voor geheel 2018 turfde ik welke gasten
aan tafel zaten en wat onder die gasten de
verhoudingen waren van ‘linkse’ en ‘rechtse’
overtuigingen, hoe het gesteld was met
culturele diversiteit en hoe gebalanceerd
de genderverhoudingen waren. Daarnaast
bekeek ik ook welke professionele en sociale
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achtergrond de gasten hadden. En op dat
laatste facet wil ik hier even focussen.
Op de eerste plaats waren er natuurlijk
de politici. Dat zij in beide programma’s
behoorlijk vaak werden uitgenodigd om
bepaalde beleidskeuzes en -voorstellen toe
te lichten, hoeft geenszins te verwonderen.
Ze vormen dan ook 22% van de gasten. Maar
interessant genoeg bleken zij daarmee niet de
grootste groep. Die eer was weggelegd voor
mensen uit de media. Zij vormden een kwart
van de gasten. Gemiddeld genomen was dus
minstens een van de gasten in elke aflevering
een journalist of redacteur. Met andere
woorden: de stem die in 2018 het luidst en
duidelijkst weerklonk in De afpraak en De
afspraak op vrijdag, was de stem van de media
zelf.
De volgende groep waren de academici, die
16% van de gasten vertegenwoordigen. Gezien
het feit dat zij als experts van een thema
uitgenodigd werden, valt dat nogal mager
uit ten opzichte van het aandeel politici en
journalisten. Tot slot was het opvallend dat
bijna 5% ondernemers en managers aan het
woord komen en dat ongeveer 4% van de
genodigden advocaat is.
Bekijken we vervolgens hoeveel mensen
op een of andere manier verbonden
zijn met het kritisch middenveld in
Vlaanderen, bijvoorbeeld omdat ze
een rol spelen in armoedeorganisaties,
mensenrechtenactivisme, vakbonden,
milieubescherming of de welzijnssector,
dan blijkt het in zijn geheel om slechts 3% te
gaan. Op een heel jaar komt er bijvoorbeeld
maar één persoon aan bod die als
ervaringsdeskundige over armoede spreekt.
Kortom: het gros van de gasten in De
afspraak en De afspraak op vrijdag waren
journalisten, politici, academici, advocaten en
hooggeplaatste figuren uit de zakenwereld.
Allemaal mensen die zich, maatschappelijk
gesproken, in geprivilegieerde posities
bevinden. Samen maakten ze 80% van

de genodigden uit. Maar mensen die zich
vanuit een machtsperspectief meer aan de
marge van de samenleving bevinden, kregen
uitzonderlijk weinig ruimte.
Hoewel slechts één jaar bekeken werd, lijkt de
kans klein dat er in andere jaren op dit vlak
grote verschillen waren.
Wie dus nuchter naar de cijfers kijkt, ziet
dat dergelijke praatprogramma’s vooral
de mogelijkheid bieden aan mensen met
machtsposities om met andere mensen
in machtsposities te debatteren over hun
kijk op de samenleving. Bijna de helft van
de tijd ging het zelfs specifiek over een
onderonsje van politici en journalisten. 4
In sterk contrast daarmee is er nauwelijks
aandacht voor de visie van het kritische
middenveld, ook al kent dat middenveld
in Vlaanderen een lange geschiedenis en
omvat het een brede groep mensen die
talloze reële noden uit de onderlagen van de
samenleving naar voren willen schuiven. De
groepen die maatschappelijk achtergesteld
worden, worden bijgevolg ook in de media
achtergesteld.5
Zo wordt glashelder welke reële censuur er
dagelijks in onze berichtgeving speelt, hoewel
we er zelden tot nooit een grootschalig debat
over voeren: de echte censuur is het negeren
van de gemarginaliseerden in de samenleving.
‘Vrijheid van meningsuiting’ wordt
theoretisch hoog in het vaandel gedragen.
We kloppen ons op de borst dat we de
zwakkeren in de samenleving het recht en de
mogelijkheid bieden om op te komen tegen de
sterkeren. Maar is dat werkelijk zo? Indien
we de balk uit het oog van onze samenleving
halen, dan kunnen we moeilijk anders
dan concluderen dat de hypocrisie van de
machthebbers vandaag nog even reëel is als in
de tijd van Yeshua bar Maryam.

Eindnoten
1 Hoewel die verontwaardiging soms uitzonderlijk
klein blijft in vergelijking met de grootte van de
inbreuken op de vrijheid van meningsuiting. In eigen
land is een goed voorbeeld uit de afgelopen jaren
de frontale aanval op Apache, een van de weinige
nieuwsmedia die in deze tijden van infotainment
nog inzet op grondige onderzoeksjournalistiek. Na
hun berichtgeving over potentiële corruptie in de
hogere beleidskringen werden beloofde subsidies
ingehouden, kregen ze een resem rechtszaken te
verduren en werden ze publiekelijk geviseerd door
spilfiguren uit een van de belangrijkste partijen van
het land.
2 Een goed voorbeeld daarvan is een fragment
uit het actualiteitsprogramma Terzake. Op de
avond na de gruwelijke terreuraanslagen op
het hoofdkwartier van Charlie Hebdo, werd
naast de minister van Binnenlandse Zaken ook
een gezaghebbende imam uitgenodigd om de
gebeurtenissen van die dag te bespreken. Ik geef
hieronder graag een transcriptie van het gesprek.
(Ik laat de namen van de journalist en de imam
daarbij even achterwege, om louter op de inhoud
van het gesprek te focussen en ons niet te laten
afleiden door de specifieke personen die het gesprek
voerden.)
Terzake: “Wat dacht u toen u er vanmiddag voor het
eerst over hoorde?”
Imam: “Ja mijn eerst gevoel was er een van afschuw,
een verwerpelijke daad waarvan ik het bijzonder erg
vind dat die plaatsvond.”
Terzake: “Heeft u rondom u al reacties gekregen.”
Imam: “Zeer zeker. Ik zie op Facebook heel veel
reacties, maar één ding hebben we gemeen: iedereen
verwerpt zo’n vorm van geweldpleging.”
Terzake: “Het wordt algemeen verworpen?”
Imam: “Zeker en ik denk dat niemand achter deze
daden kan staan.”
Terzake: “Even over Charlie Hebdo dan. Want over
de inhoud, over de cartoons, ja, daar bent u minder
tevreden over, niet?”
Imam: “Laat mij eerst dit zeggen: wij hebben
de persvrijheid, wij hebben de vrijheid van
meningsuiting, dat is een heel belangrijk goed dat
we altijd moeten koesteren. Maar natuurlijk heb
ik ook het recht als moslim, wanneer bepaalde
prentjes worden gemaakt, waarin de spot wordt
gedreven met, bijvoorbeeld, de profeet Mohammed,
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die voor mij een van de belangrijkste figuren is in
mijn islambeleving, dan heb ik ook het recht om dat
affrontelijk te vinden.”
Terzake: “Maar dat is spot, dat is satire. Kortom:
eigenlijk om mee te lachen. U moet, of zelfs: u mag
dat niet ernstig nemen.”
Imam: “Ik behoud natuurlijk voor mezelf nog steeds
wel het recht om dat afrontelijk te vinden. Alleen
mag dat recht geen vrijgeleide zijn om geweld te
plegen. Want vanuit islam – en ik spreek hier als
islamdeskundige – is dat ontoelaatbaar en helemaal
verwerpelijk. (…)”
Terzake: “Nochtans, Charlie Hebdo spotte met alle
religies… Dat kan niet volgens u?”
Imam: “Ik vind dat we als toetssteen altijd het
juridische moeten gebruiken. Er is een vrijheid van
meningsuiting en daarnaast ook een vrijheid van
godsdienstbeleving. En om een co-relatie te vinden
tussen beide is een moeilijke evenwichtsoefening die
de rechterlijke macht moet maken. Maar daarnaast
hebben wij ook enkele fatsoensregels. Het helpt
ons niet als er in de samenleving wordt geschoten
op bepaalde belangrijke figuren binnen een
gemeenschap.”
Terzake: “Maar wat moeten we dan doen? Moet
die westerse traditie van satire en spot helemaal
verdwijnen volgens u?”
Imam: “Helemaal niet. Ik vind het gewoon belangrijk
dat we in de samenleving respect betonen voor
elkaar en weten dat bepaalde uitspraken over
bepaalde personen polariserend kunnen werken en
soms provocerend zijn en onze samenleving niet ten
goede komen.”
Er zijn meerdere problematische facetten aan dit
fragment op te merken maar let vanuit het oogpunt
van dit essay vooral op de subtiele omkering die
halverwege het gesprek plaats vindt. Hoewel van
meet af aan de indruk wordt gegeven dat vrijheid
van meningsuiting een absolute waarde is, wordt
plots duidelijk dat deze vrijheid van meningsuiting
niet geldt voor de imam zelf. Volgens de journalist
moet hij immers met denigrerende cartoons van de
profeet Mohammed kunnen lachen. Plots is dat dus
niet langer een kwestie van keuze, smaak of ethisch
aanvoelen, maar is er slechts één juiste mening.
3 Eén van de klassiekers op dit vlak is en blijft
Manufacturing Consent: The Political Economy of
the Mass Media van Edward S. Herman en Noam
Chomsky. Het boek verscheen oorspronkelijk in
1988 maar de onderliggende structurele analyse
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blijft tot op vandaag uiterst relevant. Ze is in
talloze latere studies bevestigd en biedt nog
steeds een van de betere verklaringen voor de
dominante beeldvorming in het merendeel van
onze mediakanalen. Het is en blijft dus een goed
vertrekpunt voor al wie op zoek is naar een kritische
doorlichting van onze hedendaagse berichtgeving.
4 Een ander facet uit hetzelfde onderzoek sluit
daar nauw bij aan. Wanneer we immers nagaan
wat de verhoudingen zijn van de verschillende
politici die in De afspraak en De afspraak op vrijdag
aan bod komen, dan blijkt dat bijzonder dicht aan
te leunen bij de grootte van de partijen in het
Vlaams Parlement. De verhoudingen van het Vlaams
Parlement in 2018 werden nog steeds bepaald door
de verkiezingen van 2014. N-VA haalde toen net
geen 32% van de stemmen. Hun politici vormen
dan ook bijna 30% van de politieke gasten. CD&V
haalde zo’n 20% van de stemmen en leverde
ongeveer 16% van de gasten. Zowel sp.a als Open
VLD kwamen dan weer net iets meer aan bod dan
hun kiespercentage, doordat ze elk 18% van de
gasten vormen, maar respectievelijk 15% en 14%
van de stemmen haalden. En Groen leverde 10% van
de gasten, wat nauw overeenkomt met hun bijna
9% van de stemmen. Het lijkt wel alsof men de
verhoudingen heel bewust en secuur opvolgt.
Al waren er ook enkele uitzonderingen: Vlaams
Belang haalde zo’n 6% van de stemmen en leverde
slechts 3% van de gasten. PVDA haalde 2,5% en
leverde slechts 0,7% van de gasten. Maar aangezien
deze beide partijen de uiteinden van de oppositie
vormen, zet dit het algemene principe eigenlijk in
de verf: praatprogramma’s als De afspraak en De
afspraak op vrijdag vormen geen uitdaging van de
macht. Zij brengen veeleer een afspiegeling van de
macht.
5 Voor het volledige onderzoek en de bijhorende
cijfers, zie: Jonas Slaats, ‘De afspraak’: wanneer macht
met macht spreekt, 20.11.2019, https://kifkif.be/
cnt/artikel/de-afspraak-wanneer-macht-met-machtspreekt-8278
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Eindnoten
1 Als inspiratiebron voor deze tekening
gebruikte Steve Michiels het boek
Sprookjeswereld, uitgegeven door Le Livre de
Paris, 1976, ISBN: 2-245-00209-1, pagina’s
126 - 127 waarop een Disney-prent te zien is
waarin Sneeuwwitje in het bos te slapen ligt in
afwachting van een knappe prins, omringd door
de zeven treurende dwergen.

innerlijke tweestrijd van de journaliste/activiste
ondermeer via de sociale-mediaberichten die ze
de wereld instuurt en de privéberichten die ze
met haar vrienden deelt. In dit boek duwde Tofik
Dibi de tekenaar Steve Michiels met zijn neus
op zijn westerse vooroordelen.
6 Documentatie over lachgas: https://www.

3 Het Land van Albert is een reeks van 50

druglijn.be/drugs-abc/vluchtige-snuifmiddelen/
veelgestelde-vragen/wat-is-lachgas
Documentatie over BMX: https://nl.wikipedia.
org/wiki/BMX
Documentatie over Step: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Step
Documentatie over het Twitter-logo: https://
about.twitter.com/en/who-we-are/brand-toolkit
Documentatie over Wodka: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Wodka

kortstrips gemaakt voor Knack Extra van 2011
tot 2013 en voor Stripgids van 2015 tot 2018.

7 In het boek 1984 beschrijft George Orwell een

2 Het boek Burgerlijke schemering werd in 2010
in het Nederlands gepubliceerd door Uitgeverij
Vrijdag en De Harmonie, ISBN: 9789061699736,
160 pagina’s en in 2012 vertaald naar het Frans
en Engels als Crépuscule Civil/Civil Twilight, door
éditions Frémok, ISBN 9782930204680, 164
pages.

4 Sacrée Soirée is een animatiefilm uit 2012, die
5 minuten en 34 seconden duurt, gemaakt in
het kader van het project Le laboratoire d’Images,
een productie van Canal+ en Supinfocom Arles.
5 Bij het opvoeren van deze twee personages
werd Steve Michiels beïnvloed door het
boek Het monster van wokeness van Tofik Dibi,
uitgeverij Prometheus, 2020, ISBN: 978 90 446
3750 2. Dit boek is een clevere constructie
die je meesleurt in het hoofd van een woke
Twitter-activiste. Het jonge, vrouwelijke en
gekleurde hoofdpersonage is, naast haar
job als journaliste bij een grote krant, in
haar vrije tijd bijzonder actief op Twitter. Ze
censureert zichzelf in het openbaar leven, want
ze lijkt perfect geïntegreerd, heeft een witte
hartsvriendin en veelkleurige vrienden, maar op
Twitter leert ze vrienden kennen die haar alert
maken voor de grote ongelijkheid waaronder
gekleurde mensen dagelijks gebukt gaan.
Onder een schuilnaam fileert ze het onderhuids
racisme en seksisme in de Nederlandse en
westerse samenleving. Tofik Dibi evoceert de

dystopische wereld waarin niemand ontsnapt
aan het alziend oog van Big Brother. De
vergelijking tussen onze huidige maatschappij
en de roman uit 1948 wordt vaak gemaakt.
Ook voor Steve Michiels is de uitgave van De
Arbeiderspers, 2019, ISBN 978 90 295 3991 3,
een blijvende inspiratiebron. Maar de tekenaar
gebruikt hier het gezichtspunt van de drone
ook als een welkome afwisseling van het
perspectief in zijn beeldverhaal.
8 Op zijn zoektocht naar literatuur over (zelf)
censuur kwam Steve Michiels uit bij het boek
Dit is geen propaganda van Peter Pomerantsev,
uitgegeven door Hollands Diep, 2019, ISBN:
978 90 488 3939 1. Peter Pomerantsev
beschrijft fake news en desinformatie als de
nieuwe vormen van censuur, bedoeld om de
maatschappij te destabiliseren en ons idee van
waarheid te ondermijnen: “Door de opkomst
van sociale media zijn de oude methoden om
mensen de mond te snoeren en te breken,
onhoudbaar geworden. De machthebbers
hebben zich aangepast en in plaats van een
ideologie van informatieschaarste (censuur)
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bewegen ze zich tactisch naar een ideologie
van informatieoverdaad waarin meningsuiting
zelf een wapen is om censuur mee te
bedrijven.” De technologie van sociale media,
in combinatie met een wereldbeeld waarin
de massa informatie niet noodzakelijk berust
op werkelijke feiten, zorgt ervoor dat wij
gedesoriënteerd geraken.
In volle Trump-tijdperk werden de kwalijke
gevolgen van desinformatie overduidelijk,
toen op 6 januari 2021, na een speech van
de Amerikaanse president, zijn aanhangers
het Capitool bestormden uit onvrede met de
verkiezingsnederlaag van Donald Trump.
9 De hier afgebeelde bomen zijn fijnsparren. Om
deze stammen naar behoren te kunnen tekenen
wandelde de tekenaar meermaals door het
Heidebos in Moerbeke-Waas. Wist je dat deze
sparren bedreigd worden door ‘de letterzetter’?
Deze kever uit de familie schorskevers tast de
door klimaatverandering verzwakte bomen aan.
Een illustratie van hoe destructief letters en
woorden kunnen zijn?
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/
overlast-schade/door-andere-soorten/letterzetter
10 Op 13 februari 2021 bezocht Steve Michiels
de tentoonstelling #Fake Images in de Kazerne
Dossin in Mechelen. De tentoonstelling schetst
de negatieve beeldvorming omtrent het
Jodendom met cartoons, illustraties en strips uit
de 19de en 20ste eeuw. Vele van deze beelden
zijn vanuit artistiek-technisch oogpunt goed
gemaakt. Er zitten fraaie karikaturen tussen,
sommige zijn qua vormgeving nog steeds fris,
maar de boodschap staat in schril contrast met
de vorm. Dat deed Steve Michiels natuurlijk
twijfelen aan zijn eigen werk, waarin ook hij
allochtonen, armen en minderheden op een
stereotiepe manier afbeeldt. Al doet hij dat,
naar eigen zeggen, net om de hypocrisie aan
de kaak te stellen. Maar wordt zijn werk wel op
die manier gelezen? En stelt hij daadwerkelijk
hypocrisie aan de kaak of heult hij mee met
de meerderheid van de maatschappij waarin
hij leeft? In dit kader las hij het boek Lachen
om Levie van Ewoud Sanders, uitgegeven door
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Walburg Pers, 2020, ISBN 9789462496262
11 Steve Michiels benadrukt dat dit GEEN
karikatuur is van de profeet Mohammed. Deze
dwerg is gebaseerd op Osama bin Laden, de
oprichter van de terreurorganisatie Al Qaeda.
Steve Michiels zocht naar diverse karikaturale
mannen met baarden om die te transformeren
tot dwergen, als verwijzing naar de zeven
dwergen uit Sneeuwwitje. De tekenaar speelt
een associatief spel waarin hij refereert naar
figuren die op zich niets met elkaar te maken
hebben. Zo roept hij onverwachte betekenissen
op waar hij zelf de controle over verliest.
Dit doet hij, naar alle waarschijnlijkheid, om
zichzelf en de westerse samenleving een
spiegel voor te houden. Vele cartoonisten zijn
natuurlijk stiekem trots op wat controverse
rond hun werk. Een beetje heisa over een
cartoon wordt vaak gezien als een adelbrief.
Is de tekenaar een hypocriete pestkop? Hij
speelt een gevaarlijk spel, hij behandelt
de terrorist meedogenlozer dan de Joodse
karikatuur of de stereotiepe rapper, omdat dit
binnen de westerse wereld algemeen meer
aanvaard wordt. Vermoedelijk illustreert Steve
Michiels hiermee dus de valkuilen waarin
een cartoonist kan trappen. Sinds het begin
van zijn carrière probeert hij zijn getekende
personages zo divers mogelijk te maken. Maar
kan hij als witte, cisgender man van middelbare
leeftijd de hele mensheid representeren?
Steve Michiels behoort tot het establishment,
de geprivilegieerden, de meerderheid. Want
hij is docent aan een erkend kunstinstituut
en publiceert zijn cartoons en illustraties in
erkende media, hij heeft geen strafblad en
wordt voor zijn werk betaald door de overheid.
Bovendien beoordeelt Steve Michiels het werk
van jonge kunststudenten en collega’s als lid
van diverse jury’s en adviescommissies.
12 Er bestaat een verband tussen humor
en agressie. Ook bij het lachen verliest men
zelfbeheersing en fysieke controle. Humor
doorbreekt sociale conventies. Humor bestaat
uit overdrijvingen, leugens, vermenging van
fantasie en werkelijkheid, dubbelzinnigheden en

absurditeiten. Daarom wordt bijvoorbeeld in de
Bijbel of de Griekse filosofie de lach vaak gezien
als een daad van agressie. Ook de lach maakt
slachtoffers. Plato beschouwde humor vanuit
de superioriteitsgedachte als inferieur, het was
onwaardig om jezelf boven de ander te plaatsen
door te spotten. Maar het superioriteitsgevoel
alleen is onvoldoende om humor te
verklaren. Humor ontstaat ook wanneer ons
verwachtingspatroon wordt doorbroken. We
lachen om het ongewone, het onverwachte, op
voorwaarde dat het ongevaarlijk is voor onszelf.
Het lachen veroorzaakt ook opluchting door het
loslaten van opgehoopte emotionele energie.
Ook Sigmund Freud verbindt dat fysieke
verschijnsel van humor met agressie en met
lust. Hij beschouwt het vertellen van moppen
als het verwerken van onderdrukte emoties.
Volgens Freud doorbreken we met humor onze
innerlijke censor. Hij verklaart het maken van
moppen als een onbewust proces waarbij we
in ons bewustzijn onderdrukte gedachten en
gevoelens vrijlaten. Maar hiermee verklaart
hij nog niet waarom cartoonisten bewust
technieken gebruiken om de lach op te wekken.
Over deze vraagstukken buigt de Amerikaanse
filosoof John Morreall zich in het boek Comic
Relief, uitgeverij Wiley-Blackwell, 2009, ISBN
978-1-4051-9612-3. De cartoonist Steve
Michiels heeft nog een vette kluif aan dit werk,
net als aan het boek van Gaston Durnez: Wie
betaalt het gelach? Humor in Vlaanderen sinds de
Tweede Wereldoorlog, WPG Uitgevers, 1994, ISBN:
9789002197758. Wie betaalt het gelach? Wie
is het slachtoffer van de grap en wie betaalt
de humorist om zijn daden van agressie te
verrichten?

vrijheid van meningsuiting minder hoog in het
vaandel dan oudere, niet-gelovige Fransen.
Charlie Hebdo blijft strijden voor de vrije
meningsuiting, maar vooral voor de strikte
scheiding tussen kerk en staat. In hetzelfde
nummer van Charlie Hebdo wordt er ook een
dubbele pagina aan de cancel culture gewijd,
die de nieuwe censuur vanuit linkse hoek wordt
genoemd.
Is Steve Michiels het eens met deze
standpunten van zijn vakbroeders?
14 In de loop van dit verhaal verandert het
decor van prent tot prent. Steve Michiels is zich
hier duidelijk van bewust. Bomen en struiken
worden soms verplaatst om de leesbaarheid
van de scènes te vergemakkelijken. Hoe kan de
tekenaar dan toch blijven beweren dat hij geen
controle heeft over zijn verhaal en het gedrag
van de door hem gecreeërde personages?
15 Deze tekeningen werden gemaakt tussen
8 januari en 31 maart 2021. Sommige werden
nog bijgewerkt op 9 en 10 april 2021. Geen
van de opgevoerde personages is ernstig fysiek
gewond geraakt tijdens de creatie van het
verhaal, beweert de tekenaar.

13 In het nummer 1467 van Charlie Hebdo
van 2 september 2020 waarin de Mohammedcartoons nogmaals werden gepubliceerd,
staan ook de resultaten van een enquête
afgedrukt. Uit die enquête, afgenomen bij een
representatieve groep Fransen, blijkt dat, 5 jaar
na de feiten, de veroordeling van de aanslag op
Charlie Hebdo en het ‘Je suis Charlie’-statement,
niet meer zo unaniem gedeeld wordt. Vooral
jongeren en gelovige moslims voeren de
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Autoportrait en pythonisse
-T’es sérieux? C’est ça, ta contribution,
connard?
Steve Michlies était furieux.
-Tu m’as vendu un Autoportrait en
prophète et tu te ramènes avec un
projet de biographie imaginaire
d’Anémone?!
-Ce n’est pas un projet, Steve. C’est... la
Vérité révélée. Tu...
Steve venait de me gifler, me projetant
violemment à terre.
-Bordel de nègre de merde! Quelle
mouche t’a piqué?!
-Tu comprendras peut-être plus tard,
Steve.
Il m’attrapa le bras, le tordant dans mon
dos. La douleur était atroce. De son
autre main, il ouvrait sa braguette. Il
bandait comme un furieux.
-Depuis quand tu me tutoie, connard?
Enculé? Petit pédé?
-Tu comprendras un jour. Peut-être...
-Tu m’appelles Maître! Tu dis : oui,
Maître! Et Maintenant... Maintenant...
Tu vas me sucer la queue!
D’ordinaire, dans ces moments-là, en
m’enfonçant dans la gorge son sexe
tendu, il s’en tenait à raconter qu’il
lisait Sade dans la Pléïade, lorsque son
travail lui en laissait le loisir, et que
jamais un mulâtre illettré tel que moi
ne connaîtrait les raffinements d’une
telle lecture.
Ou alors, il préférait prétendre que
j’étais le fils qu’il avait eu d’une
esclave. Il disait que lui, le maître de la
plantation, était trop bon de m’aimer et
qu’il fallait que je l’aime moi aussi, plus
encore que ses enfants blancs, plus que
sa femme.

Il appréciait alors à ce que je le prenne
délicatement dans ma bouche. Je t’aime
plus que mes filles, répétait-il tout bas.
-Tu vas me sucer la queue en disant :
oui, Maître! Sinon, fini de se la couler
douce à faire des petits dessins!
Combien de fois m’étais-je exécuté au
service d’un homme qui me semblait
à présent si misérable et perdu? Pour
ma part, je savais désormais écrire et
je savais même quel livre écrire. Je
connaissais le Livre. Ce livre qui s’écrit
quoi qu’il arrive, ce livre qui n’a ni début,
ni fin.
-Tu vas me sucer la queue, bougre de
bourricot!!! Anémone?!! Bordel, l’actrice
du Père Noel est une ordure?!!! On
avait dit censure! Caricature, outrage,
sacrilège!!!
-La Mère Noëlle est en or pur, rectifiaije.
Ses mains se resserrèrent sur ma nuque
et son visage se colla presque au mien.
-Putain, fais pas le con avec moi, mon
lapin. Fais pas le con, fiston. Je vais te
faire mal, je vais te faire vraiment mal.
Anémone!!! Merde!!! Elle a pas joué
dans un film de Riad Sattouf?!!
-Myriade Mattouf.
Décontenancé, il tenta de se radoucir,
comme lorsque on évoque auprès de
quelqu’un des souvenirs communs
pour essayer de raviver une complicité
enfuie.
-Toi, tu veux sucer ma queue! Hein, petit
malin?! Tu sais bien que ça m’excite
quand tu fais l’esclave récalcitrant.
Maintenant assez joué! Je vais te
dompter, petite pute! Je vas t’égorger...
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Steve s’était longtemps voulu un
petit patron pas plus méchant qu’un
autre. Un libéral. Mais l’addiction à la
cocaïne qu’il avait développée avait fini
par fortement accentuer chez lui les
ravages de la culture du viol. Dans une
situation qu’il ne maîtrisait pas, il se
trouvait totalement désemparé.
-Je suis la Vérité, affirmai-je presque
malgré moi.
Il entreprit de m’écorcher à vif. Un
prophète doit-il souffrir le martyr? Il
écumait, en rage. Je ne souffrais pas, ni
n’éprouvais de plaisir, ce qui le rendait
fou. J’avais comme disparu.
-Merde, on avait dit un truc génial,
putain!!! Quel rapport, en plus, entre
Anémone et ces dessins de putes de la
Nouvelle Orléans?!!!
Le souffle coupé, je trouvais la force de
parler, porté par un élan dont je savais
qu’il me dépassait.
-Aristophane...
-Quoi? Le comique grec??! Merde, tu
racontes n’importe quoi!!! T’es cinglé,
le négrillon! Tes histoires de BD
démoniaques t’ont grillé la cervelle!!!
Et ton autoportrait, il est où?!! Dans tes
putains de taches d’encre peut-être?!
Putain de noir et blanc de merde!!!
Il paniquait. Il se perdait dans sa
violence comme une bête sans issue. Il
ne pouvait plus reculer. Sans le savoir, il
avait peur. Comme un enfant.
-Je vais te tuer, petite raclure. Trainée.
Pour quelques dessins? Parfaitement.
Je laissais faire. J’avais décidé de mourir
Anémone. De vivre Anémone. J’étais
Anémone.
Je voyais défiler sa vie. Elle débutait à
peine, elle débutait toujours, comme
deux miroirs face à face se reflètent à
l’infini. Vacances à demi-nue sur une
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plage de Saint-Domingue. En fond
sonore : Bajito a selva de Rita Indiana.
Nos regards se croisèrent. Un instant
aussi bref qu’éternel. Maître ou esclave,
qui était qui? Les tentacules de
l’Anémone venait de se placer sur sa
tête. Il avait compris.
Toi, tu t’interroges, perdue ou perdu,
égaré ou égarée.
Quand la Déesse viendra te visiter,
n’attend pas qu’elle laisse devant toi
les océans grands ouverts. Ne t’attends
pas à marcher sur l’eau, toi qui n’est
pas capable de mettre un pied devant
l’autre. Ne t’attends pas surtout à ce
qu’Elle croit les tromperies de ton coeur
veule. Oublie les prodiges qui enflerait
ton âme de baudruche. Attache-toi au
signe le plus infime. Le déplacement
que tu aurais pu faire, mais que tu n’as
pas fait!
Attends-toi aux signes les plus infimes.
Car il y en aura légion, homme incrédule
au coeur endurci, femme eunuque aux
talons blessés, aux talents enfouis,
avant que tu n’acceptes de rompre la
digue.
Tu rêvais de contrôler la puissance?
Imbécile! Tu te laisseras porter.
Ordonne, Mère et j’obéirai.
Elle est grande.
Anémone.
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Si je ne m’autocensurais pas, je me
ferais prophète.
J’irais comme un va-nu-pieds ou une
princesse, je serais couverte de bijoux
ou de crachats. Je me laverais dans le
miel et le lait. La boue et la merde me
feraient des parures. Je serais à toutes
et à tous. Je serais un ruisseau qui
danse au fond de la vallée.
Je suis un prophète de papier, chaque
image est mon portrait. Sexe tendu,
oreilles de Mickey, j’écarte les cuisses
quand j’entend le déclic.
Prends un petit poisson, glisse-le entre
mes jambes, dit la chanson. Je fredonne.
Qui me veut, me voit.
Je suis une femme dans l’âme, un
oriflamme. Je suis la mère de tous les
enfants. Papa est en voyage d’affaires.
Encre noire sur papier blanc, j’enlumine.
J’attend le client, fidèle. Je rêvasse.
Pan!
Pan pan cucul!
Pan! Tu es mort!
Devons-nous adorer ton fils ou ta fille
cachée?
Où est passée Mère grand?

pas fait! Attends-toi aux signes les plus
infimes. Car il y en aura légion, homme
incrédule au coeur endurci, femme
eunuque aux talons blessés, avant
que tu n’acceptes de rompre la digue.
Tu rêvais de contrôler la puissance?
Imbécile!
Tu te laisseras porter.
Va et vient de pinceaux. Pénombres et
entrelacs.
Amoureux et Amoureuses. Sang d’encre,
sperme, salive et déjections. Cyprine de
cyprès de Chypre ou de Chine. Temple
d’Aphrodite. Sexe météorite à l’angle de
la Kaaba.
Je suis descendu au jardin.
Je suis un prophète obscur et vénéneux.
Une pythonisse.
Je suis venu en paix pour sauver
l’Aménité.
Je m’appelle comme tu m’appelles.
Anémone

Quand la Déesse viendra te visiter,
n’attend pas qu’elle laisse devant toi
les océans grands ouverts. Ne t’attends
pas à marcher sur l’eau, toi qui n’est
pas capable de mettre un pied devant
l’autre. Ne t’attends pas surtout à ce
qu’elle croit les tromperies de ton coeur
veule. Oublie les prodiges qui enflerait
ton âme de baudruche. Attache-toi au
signe le plus infime. Le déplacement
que tu aurais pu faire, mais que tu n’as
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Frank Maet

NABESCHOUWING

De mogelijkheden
van tegenspraken
Op zoek naar nieuwe vertel- en tekenstijlen

D

eze bundeling groeide in het verlengde van recente fenomenen als woke, MeToo, cancel
culture, … en de ruime aandacht voor (zelf)censuur die zich vandaag voordoet. Aan
tekenaars en opiniemakers werd gevraagd om over deze actualiteit te reflecteren in woord
en/of beeld. Daarbij was het de bedoeling om tot een verbeelding te komen die voorbij gaat
aan de loutere polarisering.1

Steve Michiels, zelf tekenaar, initieerde het onderzoek. In zijn illustraties snijdt hij vaak
thema’s aan als seksisme en racisme. Daarbij aarzelt hij niet om humor en spot in te zetten.
Maar de laatste jaren krijgen zijn collega’s en hijzelf te maken met extra aanmaningen
tot voorzichtigheid. Soms worden er van buitenaf bijkomende restricties opgelegd. Soms
kiezen auteurs en tekenaars er zelf voor om meer te censureren. Angst voor onbegrip en
geweld speelt daarbij zeker een rol. De herinnering aan Charlie Hebdo is nooit veraf en
werpt zich als een donkere schaduw over vele discussies. Maar naast de angst dient zich
ook een voortschrijdend inzicht aan. Bij opdrachtgevers, opiniemakers en tekenaars groeit
de overtuiging dat maatschappelijke veranderingen ook om nieuwe vertel- en tekenstijlen
vragen. Michiels startte een artistiek onderzoek op om de problematiek vanuit de praktijk
van het tekenen te benaderen.
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Vaak gaat het in de bijdragen in deze bundel om een zelfonderzoek: de auteurs en tekenaars
gaan bij zichzelf te rade, op zoek naar hoe ze zelfcensuur ervaren en hoe ze dat willen
voorstellen. We krijgen een eerste heel brede verkenning te zien. Daarbij komen zowel
commentaren op specifieke evenementen (tepelcensuur op Instagram, karikaturen op
carnaval van Aalst, …) aan bod, als heel algemene verwerkingen van woke, religiekritiek,
cancel culture, … In deze nabeschouwing probeer ik de verscheidenheid mee te nemen in
een metaverhaal en op zoek te gaan naar een zinvolle artistieke positionering ten aanzien
van de huidige sociaal-culturele complexiteit. Ik refereer in mijn verhaal naar alle bijdragen
in deze bundel.2 Niet om ze geheel trouw te blijven, maar om hun inhoud in overweging te
nemen en sommige implicaties ervan verder door te denken.

Setting the scene
Vooraleer ik me richt op de bijdragen van onze schrijvers en tekenaars, belicht ik hoe nieuwe
begrippen als woke, cancel culture, …. tegenover het claimen van vrije meningsuiting
komen te staan. Aan de ene kant wordt er opgeroepen om woke te zijn en te breken met
vroegere stereotypen en gedragswijzen waarbij minderheden, onmachtigen of kwetsbaren
onrecht wordt aangedaan. Denk aan bewegingen als MeToo en Black Lives Matter. En aan
denkbeelden als white privilege. Ook de cancel culture of afrekencultuur ent zich op dit
nieuwe maatschappelijke bewustzijn. Aldus wordt impliciet en expliciet racisme, seksisme,
antisemitisme, … binnen culturele praktijken tegengegaan. Dat zorgt ervoor dat in ons
dagelijkse leven ook de grens tussen “het was maar om te lachen” en discriminatie steeds
vaker ter discussie komt te staan.
Maar zowel vanuit (extreem) conservatieve als vanuit progressieve hoek komt er protest
tegen het herijken van sociaal-culturele praktijken. Volgens tegenstanders gaat het vaak
om een overdreven politieke correctheid. Met het oog op het stoppen van discriminatie
worden immers woorden, beelden en praktijken geschrapt. Het begrip ‘allochtoon’ verdwijnt
uit bepaalde media. Boeken krijgen vermeldingen die waarschuwen tegen koloniaal
woordgebruik. De Nederlandse hertaling van Dante’s Divina Commedia verwijdert de profeet
Mohammed uit de hel. En al treden er steeds meer humoristen op, er is de indruk dat de
censuur genadeloos toeneemt en humor onmogelijk maakt. Zo ontstaat de overtuiging dat
vooral de vrijheid van meningsuiting aan emancipatie toe is.
Maar net zoals woke in vele varianten, gradaties en nuances voorkomt, geldt dat natuurlijk
ook voor de oproepen richting vrije meningsuiting. Het zijn geen kampen waarvan de
contouren geheel duidelijk zijn. Ze kunnen dan ook moeilijk regelrecht tegenover elkaar
geplaatst worden. Er doen zich vele tussenvormen en nieuwe samenstellingen voor.
Bovendien is het nog maar de vraag of alle fenomenen die onder een van beide oriëntaties
worden gerangschikt daar wel horen. Een ding is zonder meer duidelijk: tussen de
verschillende claims tot meer culturele ontvoogding, vrijheid en respect doen zich vele
spanningen voor.
Hier dient nog aan toegevoegd te worden dat de actuele communicatiemiddelen mee de
aard van het debat bepalen. Met een ongeziene snelheid en een ongelooflijk bereik worden
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feiten gerapporteerd en kunnen bedenkingen gemaakt worden. Onze apparaten nodigen
ons uit om de journalistenrol op te nemen en zetten aan tot storytelling. Via hetzelfde
mediale netwerk worden de oproepen tot wokeness of vrije meningsuiting verstuurd. Het
is aangewezen om de media mee in rekening te nemen als we ons willen verdiepen in de
huidige controverses, aangezien ze die coproduceren.

Een diversiteit van tegenspraken
Vele bijdragen uit deze bundel wijzen erop dat we in het verlengde van mooie principes op
verschillende tegenstrijdigheden botsen.
Jozefien Daelemans stelt de hypocrisie aan de kaak van diegenen die oproepen tot vrijheid
van meningsuiting. Want het recht wordt vooral opgeëist vanuit en ten dienste van het
eigen gelimiteerde perspectief. Het recht op vrije meningsuiting gaat aldus gepaard met
het recht op maatschappelijke bijziendheid. Ook Jonas Slaats haakt met zijn bijdrage in
op de hypocrisie. Hij stelt vast dat de vrijheidsclaim vooral de gevestigde culturele macht
dient. Slaats argumenteert vervolgens dat het doorgaans de waarden van maatschappelijk
ondergeschikten of ondervertegenwoordigden zijn die belachelijk gemaakt worden. (Zie
ook verderop in deze tekst.) In de strip van Dominique Goblet en Kai Pfeiffer over het
carnaval van Aalst wordt de gemeenplaats “met iedereen mag gelachen worden” beproefd.
Het hoofdpersonage nodigt uit tot deelname aan het carnaval, vanuit de overtuiging dat het
hier om een hoogst waardevol cultureel evenement gaat. Een leerschool voor humanisme
als het ware. Maar na een reeks verheffingen en ontgoochelingen wordt het hoofdpersonage
zelf het voorwerp van spot. Dat is gelijk doorslaggevend voor haar ervaring. Haar oordeel
over carnaval wordt bijgesteld. Brecht Vandenbroucke introduceert een spanning tussen
het extreem doorvoeren van een positief principe – “all you need is love” – en het recht
op individualisme. In zijn verhaal heerst de wet: het individu dient te verdwijnen om een
algemene weldenkendheid te kunnen vestigen. Hij illustreert hoe iets met de mantel der
liefde bedekken een daad van onversneden wreedheid kan zijn. Judith Vanistendaels
getuigenis over haar werk maakt duidelijk hoe variabel de bijbetekenis is van woorden
die naar identiteitskenmerken verwijzen. Wat op een gegeven plek en op een bepaald
moment onschuldig of aanvaardbaar lijkt, is dat even later of op een andere plek niet meer.
Daarenboven blijft het van belang wie wat zegt met welke intentie. Zo kan een begrip dat
als een belediging wordt opgevat (zoals bijvoorbeeld ‘neger’) transformeren in een liefdevol
koosnaampje binnen een intieme relatie.
In al de vernoemde bijdragen kantelen principes in hun tegendeel en worden hun
beperkingen zichtbaar. Steeds opnieuw wordt duidelijk dat de culturele context en de
persoonlijke ervaring mee de inhoud van een overtuiging kleuren. Maar wanneer het
culturele en persoonlijke in rekening worden gebracht, rest er ook geen zuiver denken meer.
Zo ontstaat vlug een sfeer van dubbelzinnigheid, inconsequentie of regelrechte hypocrisie.
Standpunten worden schijnbaar te pas en te onpas ingezet, en veranderen naargelang de
eigen situatie. Meer nog, het is niet wenselijk om principes los van tijd en ruimte te zien,
want dan worden ze wereldvreemd en gevaarlijk. Toch is niet altijd alles herleidbaar tot het
particuliere van een persoon/groep of van een omstandigheid. Er is maatschappelijk onrecht
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dat vaststelbaar blijft, los van het specifieke perspectief dat iemand op een gegeven moment
inneemt.
Assita Kanko merkt in haar bijdrage dan ook terecht op dat de eerste voorwaarde voor
een juist oordeel het respect voor feiten is. We kunnen veel onenigheid vermijden, als we
ons richten op feiten in plaats van op meningen en contexten. Want over feiten kunnen
we het moeilijk oneens zijn. Ze vallen niet te ontkennen. Ik denk zelf aan Samuel Paty en
George Floyd. In beide gevallen gaat het onbetwistbaar om gruwelijk, ontoelaatbaar geweld.
Kanko plaatst ware feiten tegenover valse en pleit daarnaast voor een grondige discussie
als het over meningen gaat. Het lijkt me een nobel streven, maar we moeten, vrees ik,
toch wel erkennen dat de scheidslijn tussen feiten en meningen soms erg dun is. Feiten
zijn niet altijd wat ze lijken. Chris Van Camp maakt dat heel duidelijk. Leugens kunnen
in feiten veranderen en andersom, zelfs wanneer er een factcheck wordt uitgevoerd. Van
Camp laat zien dat wie op zoek gaat naar de pure waarheid uiteindelijk tot een voortdurend
wantrouwen aangespoord wordt. Want zelfs al komen de feiten boven, ze zijn allerminst
eenduidig of alles verklarend. Bovendien mogen we de sturende rol van de technologie niet
veronachtzamen bij het bekendmaken van de feiten. Technologische media bemiddelen,
en van mediatoren kunnen we verwachten dat ze positief en negatief discrimineren en
manipuleren. We hebben geen naakte kennis van de feiten. Zo laat Joëlle Dubois zien
dat Instagram liever vrouwen ziet zonder tepels en met deze censuur ook onze blik op
het lichaam traint. Jonas Slaats, naar wie ik hierboven reeds verwees, hield zorgvuldig bij
wie er binnen de VRT-programma’s De afspraak en De afspraak op vrijdag te gast waren in
2018. Hij stelde vast dat de programma’s het heersende politieke spectrum in Vlaanderen
weerspiegelen. Stemmen van meer gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en van het
middenveld komen minder aan bod en worden dus ook niet gehoord. We krijgen een
illustratie van het principe ‘het gelijke brengt het gelijke voort’.
Uiteindelijk blijven we achter met een diversiteit waarbij de verschillende overtuigingen
op uiteenlopende wijzen worden ingezet, zelfs binnen de eigen kijk. Toch blijkt er een
constante te zijn: de eigen achtergrond en ervaring blijven de inzet van het principe
bepalen. De achtergrond en ervaring zijn geen essentie die vast ligt – er is geen vaste
identiteit verbonden met kleur, geslacht, religie, afkomst, …. Maar de maatschappij
heeft constructen voortgebracht die mee de realiteit en ervaring gevormd hebben van de
identiteitskenmerken. Er speelt zich dan ook vooral een strijd af tegen het bepaald worden
door een ongewenst of onwaardig cultureel construct, zowel door de aan- als tegenhangers
van woke als van vrije meningsuiting. Hoe dan ook, het blijft onaanvaardbaar dat in een
strijd om meer respect ook feiten en mensen sneuvelen.

Omweg langs het ondergrondse
Hoe de heilige koe en de sceptische cartoonist te sparen, dat vraag ik me af na lezing van de
strip van Sharad Sharma. Wat rest de tekenaar, als hij in een wereld terechtkomt waarin
zijn sceptisch vermogen eerder als een gevaar dan als een noodzakelijke kwaliteit wordt
ingeschat, als de ene sociale hygiëne (het verwijderen van een respectloze houding) steeds
de andere (het vrije bekritiseren van dogma’s en tradities) weer wegpoetst? Soms zit er niets
anders op dan de ogen te sluiten.
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In zijn cartoon blinddoekt Kim zichzelf, en hij roept: “Benieuwd wat ik getekend heb.” Maar
wie weet wat voor dromen en demonen er dan tevoorschijn komen. Als er achter de realiteit
van ingenomen principes tegenstrijdige impulsen schuilen, dan kunnen we door de blik
naar binnen te richten achter de eigen verlangens aangaan. Uiteindelijk dienen we de eigen
onbekendheid en tegenstrijdigheid onder ogen te zien.
De kunstenaar Chris Ofili – niet opgenomen in deze bundel – toont hoe we ons tegenover
een werkelijkheid die uit tegenspraken bestaat, kunnen verhouden. In 1996 maakte hij een
schilderij van een zwarte madonna, The Holy Virgin Mary, karikaturaal geportretteerd met
overdreven dikke lippen, een gouden achtergrond, een hemelsblauwe mantel vol vaginale
vormen, decoratief omgeven door pornoknipsels. Dat schilderij hangt niet aan de muur,
maar rust op twee olifantendrollen. Het minste dat je kan zeggen is dat het een vreemd
amalgaam is, waarin zaken samengenomen worden die niet direct verenigbaar lijken. Het
werk kan opgevat worden als een emancipatie van de zwarte cultuur of als een belediging
ervan, als een verering van Maria en als blasfemisch, als een geloof in de maagd en als een
pornografische blik, als een schilderij en als een beeldhouwwerk, … Toen bij de kunstenaar
werd gepeild naar zijn bedoelingen, stelde hij: ik hoop de ervaring door te geven dat je
het niet eens kan zijn met jezelf.3 Contradicties duidde hij niet als een probleem, maar als
een bron van waaruit we onze wereld opbouwen. Alsof hij de democratie heruitvindt met
betrekking tot het voelen en afbeelden. In die zin, wijst Chris Ofili er mijns inziens op dat je,
bij wijze van spreken, zowel de heilige koe als de sceptische cartoonist kan sparen.
De illustratie van Bart Schoofs brengt mij tot eenzelfde soort tegenspraak. Terwijl zijn
strip zich vult met schreeuwerige, maar ook met ernstige vermaningen, zien we het
hoofdpersonage door de woestijn trekken. Is die persoon op zoek naar humor? En is de
humor uiteindelijk niet langer te vinden? Betreft het hier een al te simpel afwijzen van de
vermaningen? Of drijft Schoofs de echo’s van woke en anti-woke op om de tegenspraak
tussen beide gaande te houden? Ik blijf in het ongewisse en besef dat beide polen binnen dit
werk als waar én onwaar kunnen blijven gelden.
Kunstenaars gehoorzamen niet aan rationele tegenstellingen, maar gaan ermee spelen.
Ze confronteren ons opnieuw met goden, demonen, banaliteiten en beestachtigheden die
heimelijk onder de oppervlakte sluimeren. Op deze wijze laten ze ons de actualiteit herzien
als een strijdtoneel van grensoverschrijdende krachten. De vertellers Yvan Alagbé en Steve
Michiels nemen ons verder mee naar dat gebied van het ondergrondse en de onderbuik.
Alagbé presenteert een eigen vreemdsoortige mix. Er zijn tekeningen van een mooie
vrouw. Ze wordt bovendien op een serene wijze afgebeeld. De portretten wekken ontzag.
We kunnen ervan genieten. Zijn beeldmateriaal wordt echter begeleid door een scabreuze
vertelling waarin Alagbé getuigt van seksuele onderwerping ten aanzien van zijn
opdrachtgever, zijnde Steve Michiels, die hem om een tekening over (zelf)censuur vroeg. In
het verhaal introduceert Alagbé ook een zelfbenoemde vrouwelijke profeet, Anémone – een
verwijzing naar de Franse actrice die de naam van haar fictieve personage adopteerde. Zij
lijkt de liefde zelf voor te stellen en zelfs als een alter ego van Alagbé te figureren. Of het
betreft enkel een alter ego in de zin dat Alagbé als auteur het personage gecreëerd heeft.
Deze sterk contrasterende en over elkaar heen buitelende toespelingen zorgen voor een
heftig brouwsel, waarbinnen een juiste identificatie onmogelijk gemaakt wordt. Alsof we een
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of andere gifbeker moeten leegdrinken en aan het hallucineren slaan. Nadat je het verhaal
gelezen hebt, vraag je je dan ook af wat of wie je nu eigenlijk bewondert wanneer je naar de
mooie portretten kijkt. Op deze wijze wordt vooral je blik te kijk gesteld en uitgedaagd.
Michiels organiseert een exuberante samenkomst van Sneeuwwitje, jongerenjargon en
fictionele dwergen met referenties naar het Jodendom, de Sint, QAnon-sjamanisme,
Leopold II, ... Worden de referenties gekleineerd door ze als akelige dwergen voor te stellen
of wordt het net extra duidelijk dat het om karikaturen gaat omdat ze sprookjesfiguren
zijn geworden? Het is een ongekuiste, welhaast kinderlijke vertelling, een carnaval van
spotprenten en schimmen uit het verleden, waarvan de wreedheid en seksualiteit niet
weggepoetst werd. Daarbovenop wordt een extra onzekerheid en onbetrouwbaarheid aan
de vertelling toegevoegd. In de begeleidende onderschriften wordt gesuggereerd dat het
verhaal gehackt is, dat het om deepfake gaat. Zodoende krijgen we een inbreuk in een reeds
vervalst sprookje en weten we als lezer ook niet meer goed waar we zijn. Hier wordt de
werkelijkheid geen spiegel voorgehouden, maar is ze in een spiegelpaleis terechtgekomen.
Er valt moeilijk te achterhalen wie nog wat bedoelt. Alles gebeurt op een totaal foute manier,
en de boodschap zou kunnen zijn dat onze vertrouwde sprookjeswereld een illusie is. Of
dat ze dat dreigt te worden door zelfcensuur. En dat iedereen ook recht heeft op zijn eigen
vertekende beeldvorming ten dienste van zijn eigen culturele gewaarwording. Of dat die
misleiding sowieso ons lot is. Of … We vinden in dit verhaal een veelheid aan echo’s terug
van de denkbeelden die in onze media circuleren. Bovendien heeft Michiels uiteindelijk ook
nog eindnoten toegevoegd aan zijn strip. Dat geeft de lezer een blik achter de schermen.
We krijgen een zicht op wat de auteur heeft bezield, op de waarheid achter zijn tekeningen.
Maar tegelijk neemt de tekenaar die uitleg en de meer academische stijl van refereren
mee op in een fictief tafereel, vol karikaturen, en wordt het notenapparaat betrokken in de
enscenering. Zo breidt de wereld van het stripverhaal zich verder uit, en gaat het ook haar
eigen verklaring in zich opnemen. Het doel van de auteur lijkt te zijn om de georganiseerde
verwarring zo ver mogelijk uit te breiden en uit te diepen.
Volgens mij maken we bij Alagbé en Michiels kennis met een onverwerkte en ongekuiste
diversiteit en leiden ze ons binnen in erg verontrustende wensdromen.
We dienen twee heel algemene bedenkingen toe te voegen aan de afdaling naar het
primitieve en duistere in kunst en literatuur – dus niet louter gericht op Alagbé of Michiels.
Ten eerste. Ook al openen fictieauteurs het zicht op neigingen, impulsen, gewenste en
ongewenste verlangens, … die onder het fatsoen schuilen, het gaat nog steeds om welbewust
geënsceneerde representaties. De vertellers kiezen welke fantasieën ze ontsluiten, en
hoever ze zich door de aangestoken verbeelding laten meeslepen. Ten tweede. Wanneer het
onverwerkte naar boven wordt gehaald en vanuit zijn brute kracht wordt losgelaten, dan
is er het gevaar dat er ook een irrationeel voelen en een ziekelijk gedrag gepromoot wordt,
gaande van complottheorieën tot gevoelens van suprematie. Of ze dat willen of niet, de
illustrator-vertellers zijn uiteindelijk propagandisten van iets, ook binnen de zelfbekentenis
of meerstemmigheid die ze vertolken.
Na de duik in onverwerkte spanningen en de kennismaking met de onderwereld van onze
actualiteit is het tijd om terug boven te komen, en wakker te worden in het volle bewustzijn
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van wat zich voordoet. Dat beseft ook Olivier Schrauwen. In zijn strip maakt hij een omweg
naar zichzelf om het andere op te zoeken. Het mooie hier lijkt me dat om te voldoen aan
politieke correctheid, om de onvolkomendheid en de verbintenissen met afwijkende normen
en gedragingen op te zoeken het hoofdpersonage in dit verhaal uiteindelijk terug bij zichzelf
uitkomt. Bij een eindige, onvolkomen mens. Het cyclische waartoe Schrauwen ons brengt,
kunnen we toepassen op onze hele kennismaking met woke en anti-woke en censuur. Steeds
opnieuw komen we in dezelfde ambiguïteit terecht, botsen we op herhalingen van eenzelfde
strijd. Maar we kunnen erin afdalen en bewust onderliggende spanningen aanwijzen en
verbeelden. De manier waarop dit gebeurt, is van groot belang, omdat het mee de sfeer
creëert van waaruit we over onze sociale realiteit gaan nadenken.
Ook Joris Vermassen keert terug naar de realiteit. Zijn stellingname is zonder meer
duidelijk. Hij hamert op de scheiding tussen kerk en staat en het slopen van heilige huisjes.
Maar ik zou daar graag nog een onderscheid aan toevoegen, met name dat tussen mens en
kerk en tussen mens en staat. Dat verschil treedt steeds vaker op, aangezien een veelheid
aan mensen zich in geen van beide thuisvoelt en zichzelf steeds meer uitroept tot heerser
of god. Ook mogen we naast de vele scheidingen niet de technologie vergeten, het internet
en intranet bijvoorbeeld, dat veel vermengingen creëert tussen en binnen entiteiten. Maar,
toegegeven, ondertussen blijft de pijn en het onrecht voelbaar van slachtoffers die gemaakt
zijn vanwege van hun geloof in een scheiding.
Samen met de mogelijkheden tot rationaliseren neemt ook de irrationaliteit toe. Daarom
is het volgens mij nodig om terug te keren naar de tegenstellingen en weerspannigheden
binnen (en zelfs voorbij) de mens en de mogelijke relaties tussen mensen en verschillende
geschiedenissen te verkennen in een overgeconnecteerde wereld. We dienen de omweg
langs het ondergrondse te nemen, om te beseffen dat fantasieën van vernederen,
vermoorden en ophemelen tot ieders patrimonium behoren. Bovendien geven we deze
ook door via onze beelden en taal. Maar vervolgens past een pas op de plaats. Er is nood
aan een verdieping van de wijze waarop we ons van taal en beeld bedienen. De manier van
vertellen, de stijl van aanbrengen, het medium, geeft uitdrukking aan een cultuurpolitiek
en is het resultaat van een specifieke geschiedenis.4 Wie veel in vraag stelt, maar daarbij
het denkkader dat dat spreken mogelijk maakt buiten beschouwing laat, veronachtzaamt de
eigen onvrijheid. Wanneer het de bedoeling was en is om voorbij de polarisering te raken
binnen het huidige cultuurklimaat, zullen we de limieten van het zelfonderzoek moeten
overschrijden en op zoek moeten gaan naar een te delen verhaal en wereld. Het denk- en
werkkader, de schriftuur en het palet zullen herzien moeten worden. Dat brengt me tot de
filosofie (van Butler) en de kunst (van Colescott).

De mogelijkheid van geweldloze stereotypering
Om de openheid binnen de ervaren dubbelzinnigheid te vergroten, en de blik te richten
op de voorwaarden voor een te delen cultuur en samenleving, baseer ik mij op het werk
van de filosofe Judith Butler5 en van de beeldend kunstenaar Robert Colescott6. Zij stellen
respectievelijk geweldloosheid en stereotypering aan de orde. De zoektocht naar een
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zinvolle (zelf)censuur situeert zich mijns inziens in het verlengde en de combinatie van
beide benaderingen.
Butler ontkent niet dat principes reeds doordrongen zijn van belangen gegroeid uit
de eigen levenssfeer. Maar ze voegt eraan toe dat een leven nooit geheel aan jezelf
behoort. We hebben een effect op de intentionaliteiten van anderen. Het maakt dat we
altijd al geïmpliceerd zijn in de levens van anderen. Butler onderstreept de wederzijdse
afhankelijkheid. Bovendien blijft ze de vraag stellen naar wat een bewoonbare wereld
is, ervan uitgaande dat iedereen het recht op een veilig en waardevol leven toekomt. In
haar antwoord zoekt ze de kracht op van de geweldloosheid. Daarbij benadrukt ze dat
het nastreven van geweldloosheid niet zonder geweld is. Het gaat niet om een passief
en lijdzaam ondergaan, maar integendeel om een bewust gekozen ethische wijze van
interageren en negotiëren.
Zelf zou ik het artistieke onderzoek naar zelfcensuur graag in het verlengde van
Butler plaatsen. Bij tekeningen of strips kan er gezocht worden naar een illustratie die
geweldloosheid nastreeft zonder daarbij het destructieve te ontkennen. Een verdere
polarisatie omtrent woke of censuur is mijns inziens niet wenselijk en niet nodig. Iedereen
dient zijn benadering eerder te verdiepen dan ze af te vlakken. Er zijn bijdragen in deze
bundel waarin tegengestelde posities samen optreden én onderuitgehaald worden,
binnen een en hetzelfde werk. Soms gaat dat gepaard met vreemde en bijna onthutsende
stuiptrekkingen, maar het blijft niettemin een samenkomen. Woke en anti-woke, censuur en
vrije meningsuiting zijn onderling afhankelijk. Het zijn strijdende partners in een gedeelde
actualiteit.
Natuurlijk blijft er steeds ruimte voor verbetering wat het ensceneren van de
tegenstrijdige krachten betreft. Ik suggereerde reeds eerder dat er verder nagedacht dient
te worden binnen de wereld van de ‘opiniekunsten’ over het medium dat een bepaalde
vertelling mogelijk maakt. Een positieve aanzet tot het kritisch herzien van de westerse
kunstgeschiedenis vind ik terug bij de schilder Robert Colescott. De kunsthistoricus David
Joselit wijst erop dat Colescott stereotyperingen op een zodanige manier bewerkt dat
ze tegen zichzelf worden gekeerd. Bijvoorbeeld door witte protagonisten in befaamde
schilderijen te vervangen door zwarte. Het betreft dus steeds een herhaling met een verschil,
waardoor we bewuster worden van een historische constructie. Colescott leert ons dat
wanneer we de kunst herzien vanuit een ethisch-maatschappelijke lezing we tot nieuwe
interessante kunst en een andere kunstgeschiedenis kunnen komen. Hij is woke avant la
lettre.
In deze bundel zijn de echo’s van de beoogde maatschappelijke emancipaties veelvuldig
aanwezig. Ook hier hebben we te maken met herhalingen met een verschil. In de strips en
illustraties van Sharad Sharma en Bart Schoofs vinden we letterlijke aanmaningen terug,
Olivier Schrauwen overweegt de nieuwe denkmentaliteit, Brecht Vandenbroucke stelt
ze te kijk, Dominique Goblet en Kai Pfeiffer dompelen ons onder in een perspectivisme,
Judith Vanistendael laat zien hoe de beeldvorming over identiteit doorwerkt in haar
leven en werk, Steve Michiels en Yvan Alagbé rekken de grenzen en tegenspraken van
de weldenkendheid op, ... Alsof in alle bijdragen zich nog een wennen, een passen, een
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uittesten en niet in het minst ook een worsteling en onvrede voordoet met de nieuwe
sociale aanspraken. Dat maakt dat deze beeldverhalen verschillen van de letterlijke
maatschappelijke claims. Je kan dit boek opvatten als een proof of imagination, waarbij de
verbeelding van een nieuw cultureel bewustzijn beproefd wordt. Op zoek naar de realiteit
van woke après la lettre.
Butler en Colescott zijn toonaangevende referenties. Ze geven mee aan dat de nieuwe
tendensen niet noodzakelijk tot een verarming of vernauwing leiden, of tot zoete,
levensvreemde ideeën en plaatjes. Wie denkt met Butler en kijkt met Colescott proeft een
gulzigheid en vitaliteit die de rijkdom van het leven niet ontkennen. Er is een verruiming
mogelijk en die zal steeds opnieuw vorm moeten krijgen. We dienen het democratisch
potentieel binnen de karikatuur verder uit te breiden. Daarom wordt het tijd om vanuit
de cartoon- en illustratiewereld diplomatieke onderhandelingen op te starten met andere
beeldculturen, en hun denk- en werkkaders verder op te zoeken. Ik dank alvast die (strip)
auteurs die een persoonlijke aanzet geven tot het hertekenen van onze representaties.

Een (zelf)evaluatie
Het is de lezer van mijn nabeschouwing ongetwijfeld duidelijk dat er in deze uitgave
voorstellingen aan bod komen die mij erg aanspreken. Maar evengoed zijn er beelden
aanwezig waarmee ik blijf worstelen.
Als medesamensteller raakte ik tijdens het maakproces van deze bundel een beetje in de
positie van het hoofdpersonage uit de strip van Goblet en Pfeiffer. Ik riep mee de (strip)
auteurs op om de actualiteit van het fenomeen (zelf)censuur te onderzoeken, vanuit de
hooggestemde verwachting voorbij de polarisering te raken.7 Maar ik ondervond dat in het
spelen met karikaturen onvermijdelijk ook opnieuw hardnekkige clichés en stugge opinies
komen bovendrijven. Bovendien blijft de culturele diversiteit binnen de hier verzamelde
groep auteurs en tekenaars eerder beperkt. Als we de publieke opinie willen opentrekken,
dienen we zelf uiteraard ook de ondergerepresenteerde stem en (beeld)benadering een
plek te geven. Anders trappen we in de val (van het beperkte perspectief) waarvoor
we waarschuwen. Net als in de strip van Goblet en Pfeiffer keerde de opdracht van dit
onderzoeksproject herhaaldelijk tegen zichzelf. Net als hun hoofdpersonage beleefde ik
positieve en negatieve excessen aan deze uitstap.
We zijn nog niet thuis. Er is nog een verre weg af te leggen om het geweld binnen de grenzen
van de democratie in goede banen te leiden, om een goede dubbelzinnigheid, een gepaste
horror, een geweldige geweldloosheid en een verbluffende stereotypering te bereiken. Maar
nu deze eerste bundeling er is, kunnen we opnieuw terug- en vooruitblikken. Voorzover dat
nodig is, ga ik mij met betrekking tot wat hier aan u voorligt oefenen in het oneens zijn met
mezelf. Ik kan alleen maar hopen dat u daar ook toe bereid bent.
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Eindnoten
1 De auteurs en tekenaars die we uitnodigden om deel te nemen aan dit project, kregen
de volgende toelichting: “Iedere auteur werd gekozen vanwege een hoogst persoonlijke
betrokkenheid op (zelf)censuur. Jullie samenbrengen garandeert een meerstemmige reflectie op
onze thematiek. Tekenend hierbij is een (zelf)kritische en open ingesteldheid. Niet de polarisatie
wordt opgezocht, maar een uitdieping van wat mogelijk is naar de toekomst toe, wat de cartoon,
strip en beeldende reflectie van de actualiteit betreft. Het is een eerste stap in een artistiek
onderzoek, een eerste verkenning van hoe we huidige fenomenen als cancel culture en fake
news van een zinvolle inhoud kunnen voorzien.”
2 Het zal de lezer wellicht opvallen dat sommige bijdragen meer en andere minder aandacht
krijgen in mijn tekst. Dat heeft niets te maken met mijn waardering voor de betrokken stukken.
Ik refereer naar de verschillende inhouden van de verschillende auteurs in de mate dat ze
passen binnen mijn betoog.
3 Chris Ofili: “If there is a function for the work, it is to allow people to see it’s a magnet, a
magnet for people’s thoughts, ideas, and arguments, and hopefully, it will allow people to feel
free to disagree with themselves. Not necessarily with others. But to allow them to think one
thing and then to think another thing completely openly. And freely. And not to be so intent on
right and wrong.” Chris Ofili, zoals geciteerd in Linda Weintraub, Making Contemporary Art, How
Modern Artists Think and Work, Thames & Hudson, 2007, p. 173.
4 Een voorbeeld van hoe een beeldtaal cultureel gekleurd is, los van de soort vertellingen
die gebracht worden, vinden we bijvoorbeeld bij het klassieke ballet. Deze dansuitvoeringen
hebben zich ontwikkeld vanuit een vertrouwdheid met witte dansers, waardoor het niet-witte
uitvoerders moeilijk gemaakt wordt. Zie: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-zwartedanser-met-de-witte-spitzen-over-de-moeizame-weg-voor-zwarte-dansers-op-een-witpodium~b548aee1/ (laatst geraadpleegd op 12 april 2021).
5 Gebaseerd op Judith Butler, The Force of Nonviolence, An Ethico-Political Bind, Verso, London,
New York, 2020 en Butlers lezingen voor The Simon Silverman Phenomenology Center, 39th
Annual symposium, 2021: ‘What Makes for a Livable Life, an Inhabitable World?’
6 R. Colescott zoals besproken door de kunsthistoricus David Joselit in ‘Painting Alterity’. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=XUF9MhKzg-Y (laatst geraadpleegd op 12 april 2021).
7 Zie ook voetnoot 1
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Over de auteurs
Yvan Alagbé was born in Paris and spent
three years of his youth in West Africa. He
returned to study mathematics and physics
at the Université de Paris-Sud, where he
met Olivier Marboeuf. Alagbé and Marboeuf
founded a contemporary visual arts review
called L’oeil carnivore and the magazine Le
Cheval sans tête (The Headless Horse), which
gained a cult following for its publication of
innovative graphic art and comics. Labeling
these artistic collaborations as ‘Dissidence
Art Work’, Alagbé and Marboeuf soon founded
their own publishing house, Amok, drawing
from the material serialized in Le Cheval,
including the first version of Nègres jaunes et
autres créatures imaginaires (Yellow Negroes
and Other Imaginary Creatures). In 2001, Amok
partnered with the publishing group Fréon
to establish the Franco-Belgian collaboration
Frémok, now a major European graphic novels
publisher. Alagbé lives in Paris. “Il vit et
travaille où il veut, mais le plus souvent où il
peut.”

Jozefien Daelemans is voormalig
hoofdredacteur van Charlie Magazine,
freelance mediamaker en auteur. In haar
rubriek ‘Altijd online’ in De Standaard schrijft
ze over wat ze tegenkomt op internet en hoe
we dat kunnen begrijpen. Ze schreef in 2019
het boek De naakte waarheid, body bullshit
ont(k)leed, over beeldvorming in de media en
gendergelijkheid. Momenteel werkt ze aan
het scenario van een fictiereeks.

Joëlle Dubois studeerde in 2015 af als
master in de vrije kunsten aan LUCA School
of Arts in Gent. Als full-time beeldend
kunstenaar behandelt ze thema’s als gender,
seksualiteit en fetisjisme.
In 2016 won ze de publieksprijs ‘Vrienden
van het S.M.A.K./Coming People’. Sinds
2018 werkt ze als beeldend kunstenaar bij
Thomas Rehbein Gallery (Keulen) en bij
Bruthaus Gallery (Waregem). Van 2018 tot
2020 exposeerde Joëlle ook in o.a. M2 Gallery
(Londen), Arcade Art Gallery (Taiwan), Mudel
(Museum van Deinze en de Leiestreek),
Grassi Museum (DE), NAK (Neuer Aachener
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Kunstverein). Haar werk is opgenomen in
verschillende private collecties. Bovendien
won ze in 2019 een MIA en een Redbull
Elektropedia Music Award voor ‘Best Artwork’
(Zandoli-Charlotte Adigéry).

Kim Duchateau (Sint-Truiden, 1968) is een
Vlaams striptekenaar, cartoonist, illustrator,
animatiefilmtekenaar, muzikant en schrijver.
Kim studeerde animatiefilm aan KASK
in Gent van 1989 tot 1993. Hij tekent en
tekende cartoons voor o.a. De Morgen, De
Standaard, Knack, De Zondag en P-Magazine,
Ook verschijnt zijn werk in het buitenland:
L’Echo des Savanes, Playboy, Fluide Glacial,
NRC Handelsblad, Stripglossy en Zone 5300.
Tegenwoordig tekent hij cartoons voor VRT
NWS, dS Avond, Apache en Bruzz. In zijn
actuele cartoons vertrekt Kim Duchateau van
een concreet gegeven uit de actualiteit, maar
hij probeert dat te overstijgen om naderhand
niet gedateerd over te komen. Kim zelf getuigt
hierover: “Mijn universum is absurd, maar het
zit wel volstrekt logisch in elkaar”.
In 2007 won hij de Bronzen Adhemar, de
Vlaamse Cultuurprijs voor de strip, die wordt
uitgereikt door de Vlaamse minister van
Cultuur. In 2018 werd Kim ereburger van de
stad Sint-Truiden.

Dominique Goblet est née en 1967 à
Bruxelles et a étudié l’illustration à l’Institut
St-Luc. Elle expose régulièrement peintures
et sculptures en Belgique et à l’étranger. Ses
techniques mixtes, ses influences multiples,
sont mises au service d’une écriture graphique
unique. Son premier livre, Portraits crachés,
publié aux éditions Fréon, recueillait récits et
images parus dans les revues emblématiques
du renouveau de la bande dessinée des
années 90. Son premier long récit, Souvenir
d’une journée parfaite, est paru en 2001
dans le cadre du projet Récits de villes. En
2007, la parution à L’Association du livre
autobiographie Faire semblant, c’est mentir,
débuté 12 ans auparavant, vient montrer
la cohérence d’une oeuvre qui s’interroge
tant sur la représentation et l’intime que sur

98

la fiction et le temps. En 2010, elle achève
Chronographie, qui recueille depuis 2002 des
portraits qu’elle fait de sa fille et que sa fille
fait d’elle. Plus si entente, co-écrit avec Kai
Pfeiffer, son dernier livre, est publié par Frmk
et Actes Sud BD en 2015.

Assita Kanko is Europees Parlementslid
voor N-VA, schrijfster, onderneemster, mama
en vrouwenrechtenactiviste. Voor haar partij
voert ze de slogan “ontembaar en vrij”. Als
gepassioneerde campagnevoerder voor en
auteur over de ontvoogding van vrouwen,
is ze vastbesloten om de kwestie van FGM
(Female Genital Mutilation of vrouwelijke
genitale verminking) bovenaan op de
politieke agenda te plaatsen. Zelf slachtoffer
van FGM, wil ze de miljoenen vrouwen helpen
die door die praktijk worden getroffen. In
het Europees Parlement werkt Kanko vaak
aan migratiebeleid, burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken, buitenlandse
zaken, mensenrechten, veiligheid en defensie.
Daarbij komen belangrijke onderwerpen als
cyberpesten, de rechten van slachtoffers,
migratie en de rechtsstaat aan bod. Ze gelooft
dat de EU alleen kan hopen het vertrouwen
en de steun van haar burgers te winnen door
echt te luisteren naar de hoop en zorgen van
kiezers. Assita heeft ook meerdere boeken
geschreven en richtte in 2018 de politieke
incubator Polin op, die het aantal én de
invloed van vrouwen in de politiek en de
ondernemerswereld wil opdrijven.

Kai Pfeiffer (Berlijn, 1975) is een Duits
beeldend kunstenaar, tekenaar van
graphic novels en grafisch journalist.
Pfeiffer studeerde van 1998 tot 2003
communicatiedesign aan de Kunsthochschule
Berlin-Weißensee. Met een schare militante
tekenaars richtte hij in 1999 het collectief
Monogatari op. Vanaf 2009 is Pfeiffer docent
illustratie en strip aan de Kunsthochschule
Kassel. Samen met Johann Ulricht is
Pfeiffer redacteur van het jaarlijkse avantgardestripmagazine Plaque. Vanaf 2011
onderhoudt Pfeiffer een innige samenwerking

met de Brusselse kunstenares Dominique
Goblet. Samen tekenden zij het boek Plus
si entente (2014), dat in het Nederlands
verscheen onder de titel Meer als het klikt bij
uitgeverij Bries. Van zijn hand verscheen in
2012 een grafisch-documentair essay getiteld
Radioaktive forever dat werd opgenomen in
de Japanse bloemlezing No Nukes 2012 van
Ryuichi Sakamoto. Pfeiffer was in het najaar
van 2012 gastdocent aan de Hochschule der
bildende Künste Saar. In september 2015 werd
op last van de Universiteit van St. Petersburg
een expositie van tekeningen uit Plus si
entente in het Nabokov-museum te SintPetersburg aanvankelijk gecensureerd en kort
daarna voortijdig ontmanteld.

Frank Maet is als docent en onderzoeker
verbonden met LUCA-KU Leuven. Hij doceert
kunst- en techniekfilosofie. Zijn onderzoek
richt zich op existentiële en sociale vragen
met betrekking tot nieuwe technologieën.
Zo komen vraagstukken in verband met
drones, zelfrijdende auto’s, genetische
manipulatie, smart schools, ... aan bod, en
wordt onderzocht hoe de digitalisering ons
mens- en wereldbeeld wijzigt. Kunstenaars en
designers werken mee aan deze onderzoeken.
In wisselwerking met andere disciplines gaan
ze op zoek naar de ethiek eigen aan de nieuwe
technologieën en naar de mogelijkheid om
andere ontwerpen te ontwikkelen. Maet leidt
ook het onderzoekscluster Illustratie en
Cultuurkritiek, waarbinnen het onderzoek
naar artistieke (zelf)censuur wordt gevoerd.
Hierbij is het onder meer de bedoeling om aan
de hand van concrete tekenexperimenten de
beeldcultuur te bevragen en te verruimen.

Steve Michiels (Lokeren, 1970), is
cartoonist, illustrator en striptekenaar.
Hij studeerde vrije grafiek aan Sint-Lukas,
Brussel en KASK in Gent. In 1993 debuteerde
hij met cartoons voor De Morgen. Sindsdien
verscheen zijn werk in verschillende Vlaamse
en Nederlandse tijdschriften. De jongste jaren
maakt Steve wekelijks een tekening voor
Knack en regelmatig een kortstrip voor Bruzz.

Steve Michiels is docent illustratie aan Luca
School of Arts, Gent. Als artistiek onderzoeker
werkt hij er aan een doctoraat.

Bart Schoofs (brt) is striptekenaar,
cartoonist en deeltijds verzamelaar van
lichaamsvochten. In zijn werk maakt hij graag
gewag van een hypothetische wereld waarin
het beter – of grappiger – toeven zou zijn
dan in het hier en nu, al is hij wellicht vaak
de enige die daar zo over denkt. Hij tekent
wekelijks in Knack en De Morgen Magazine,
over een paar maanden wordt een bundeling
van tien jaar Knack-strips verwacht, die
gelijktijdig in het Frans en het Nederlands zal
verschijnen. Bart Schoofs woont in Kessel-Lo
en heeft twee varkens als beste vrienden.

Olivier Schrauwen is geboren en getogen
te Brugge op 7 november 1977. Studeerde
animatie en strips respectievelijk aan het
KASK en aan Sint-Lukas te Brussel. Woont al
een tijdje in Berlijn, waar hij voorgenoemde
disciplines verder blijft beoefenen, in een
verwoede poging om boven het niveau van
hobbyist uit te stijgen. Zijn boeken werden
meermaals genomineerd op het Festival
International de la Bande Dessinée in
Angoulême in de categorie beste album van
het jaar.

Sharad Sharma works as a freelance
cartoonist, illustrator and comics trainer
based in Delhi, India. He has extensive work
experience from print, electronic and web
media. He has conducted a large number of
workshops with wide variety of educational
institutes and development organizations
globally. He conceptulised and implemented
the idea of Grassroots Comics in India
and across the globe and promotes it as a
communication tool. He took this tool of
self-expression to the last person living in
the rural hinterland and trained over one
hundred thousand people. His cartoons and
comics appeared in different parts of the
globe. Besides that, a number of magazines
and newspapers in India published his work.
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books White Cube in 2013, and Shady, in 2021.

Jonas Slaats Als theoloog en schrijver

Judith Vanistendael (1974) is

beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich
steeds op de snijlijnen van religie, politiek en
mystiek. Na zijn filosofische, antropologische
en theologische studies ging hij aan de
slag in verschillende vormen van lokaal en
internationaal vredeswerk met een focus
op mensenrechten, multiculturaliteit en
interreligieuze dialoog. Hij doceert tevens
levensbeschouwelijke vakken in het hoger
onderwijs. In zijn jongste boek, Religie herzien,
doorprikt hij hij de meest hardnekkige
misvattingen over religie en met zijn
podcastreeks, Groetjes uit Shambhala, werpt
hij een kritische blik op verschillende facetten
van hedendaagse spiritualiteit.
www.jonasslaats.net

striptekenares en illustratrice. Ze behaalde
een licentie in de kunstwetenschappen aan de
UGent, waarna ze een postgraduaatopleiding
in Sevilla genoot. In 2000 volgde ze een
opleiding beeldverhaal aan de hogeschool
Sint-Lukas in Brussel.
In 2007 bracht ze Papa en Sofie uit, wat haar
doorbraak betekende. Het tweeluik, waarvan
het tweede deel genomineerd werd voor
drie Eisner Awards, werd in 2012 gebundeld
uitgebracht. Het is ondertussen zeven keer
vertaald. Daarnaast verscheen in 2012 Toen
David zijn stem verloor, over een man met
terminale kanker en de impact daarvan op
zijn gezin. Beide luiken van De maagd en de
neger werden genomineerd voor de Grand
Prix in Angoulême. In 2012 won ze de Jenny
Smelik-IBBY prijs voor Michael De Cocks
Rosie en Moussa (dat zij illustreerde).

Chris Van Camp deed alles wat je schrijvend
(voorlopig) ongestraft kan doen. Ze verwierf
bekendheid met haar kritische columns
voor Apache, De Morgen, Klara en Knack,
alsook met haar scherpe theaterteksten. Haar
liefde voor het maken van magazines, reeksen
en boeken resulteerde in een flinke output.
Hoe uiteenlopend de media en genres ook
zijn, bij alles wat Van Camp doet, gaat ze de
strijd aan met de hypocrisie. Toen ze het werk
van Kazimierz Dabrowski ontdekte, kreeg het
boek De kus van Dabrowski, dat decennia op
haar kromme stamboom woekerde, eindelijk
vorm. Het autobiografische werk over haar
deviante jeugd oogstte veel bijval en werd
genomineerd voor de Bronzen Uil. Later dit
jaar verschijnt het levensbeschouwelijke
Crash Baby Crash.

Brecht Vandenbroucke (1986, Veurne,
Belgium) paints, writes stories, makes
sculptures, illustrations and comics. He
studied fine arts and illustration at LUCA in
Ghent. He made illustrations for a number of
papers and magazines including The New York
Times, Le Monde Diplomatique, MIT Technology
Review, Variety, Wired and a lot of Belgian
papers . Other clients include Diesel, Adult
Swim, Lacoste & Prada. He published the
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Joris Vermassen (1964) is een Belgische
striptekenaar-cartoonist en beeldend
kunstenaar. Voor een deel van zijn werk
gebruikt hij het pseudoniem Fritz Van den
Heuvel. Hij publiceerde onder andere in Humo
en De Standaard. Hij pionierde vanaf 1992
in de Vlaamse comedy. In 2007 verliet hij
het podium om zich te wijden aan tekenen,
schrijven en beeldende kunst. Hij schreef
columns voor het kunstmagazine H Art. In
2014 verscheen de bejubelde beeldroman
Het zotte geweld. In 2016 behaalde hij een
doctoraat in de kunsten. Sindsdien signeert
hij zijn cartoons met dr. Fritz. Joris Vermassen
geeft les in illustratie en beeldverhaal aan
de Hogeschool Gent, School of Arts. In 2018
verscheen zijn eerste non-fictieboek, Heilige
tekst, goddeloos beeld: een gespannen relatie.
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‘Welke beeldende censuur is er vandaag nodig?’
Dat is de vraag die Steve Michiels in het kader van zijn
artistiek onderzoek ‘Zelfcensuur – gecorrigeerde gedachten
van een tekenaar tekennar’, voorlegde aan een aantal
cartoonisten, striptekenaars, illustratoren, schrijvers en
columnisten.
Deze bundel bevat bijdragen van:
Yvan Alagbé, Jozefien Daelemans, Joëlle Dubois,
Kim Duchateau, Dominique Goblet,Assita Kanko, Frank Maet,
Steve Michiels, Kai Pfeiffer, Bart Schoofs, Olivier Schrauwen,
Sharad Sharma, Jonas Slaats, Chris Van Camp,
Brecht Vandenbroucke, Judith Vanistendael
en Joris Vermassen
Redactie: Frank Maet en Steve Michiels
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