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OPINIE

De ene indiaan is de andere niet
14 MAART 2016 | Katrien Devolder

Heeft de landskampioen uit Gent met een Zwarte Piet-kwestie te
maken? Katrien Devolder ziet gelijkenissen en verschillen. En ze
heeft een aanbeveling voor het clubbestuur om dit dispuut in een
positieve boodschap om te zetten.

Suzan Shown Harjo, een prominente voorvechtster van de rechten van
inheemse Amerikanen, heeft het bestuur van AA Gent gevraagd om het logo van
de club te wijzigen (dS Weekblad 12 maart)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160310_02176051) . Op het logo staat
het profiel van een indiaans opperhoofd. AA Gent heeft als bijnaam de Buffalo’s
en gebruikt ook twee mensen as indianenmascottes.
In een reactie verzekert het bestuur van de club dat er geen racistische intenties
zijn (DS 12 maart) (http://www.standaard.be/cnt/dmf20160311_02178821) .
Er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar is de kous daarmee af?
Er zijn gelijkenissen met het debat over Zwarte Piet. Die heeft historisch gezien
niets met zwarten, laat staan met zwarte slaven te maken, en er zijn geen
racistische intenties. Einde discussie.
Op de website van AA Gent staat dat de Buffalo-traditie van de club ‘niet als
racistisch kan begrepen worden’ en dat AA Gent ‘op geen enkele wijze de
inheemse Amerikanen racistisch of beledigend bejegent’. Dat is een beetje zoals
zeggen: ‘Het was niet slecht bedoeld, stop met zagen.’
Beelden kunnen effecten en betekenissen hebben, zelfs onbedoelde. Het valt
toch moeilijk te ontkennen dat Zwarte Piet verdacht veel lijkt op hoe zwarten
vaak belachelijk werden gemaakt. Dit kan (onbedoelde) effecten hebben op het
in stand houden van vooroordelen ten aanzien van zwarten. Het kan ook
kwetsend zijn voor sommige zwarten, wat niet helemaal onbegrijpelijk is,
gegeven enkele donkere passages uit de westerse geschiedenis en de blijvende
gevolgen daarvan vandaag.
Als AA Gent en zijn supporters al zulke sterke gevoelens hebben over het logo
en de mascottes, hoe sterk moeten de gevoelens van inheemse Amerikanen dan
niet zijn over het verlies van hun volledige cultuur, het massaal afslachten van
hun voorouders en het gebrek aan aandacht daarvoor? Dat kunnen we ons
misschien moeilijk voorstellen, maar misschien moeten we wat meer ons best
doen.

Katrien Devolder is moraalfilosofe, verbonden aan de universiteit van
Oxford.

Dit is geen pleidooi om het logo van de Buffalo’s aan te passen. Er zijn
voldoende redenen om het te behouden. De afbeelding zelf is neutraal, het
betreft hier geen Amerikaanse club en er zijn geen racistische intenties. Het is

weinig waarschijnlijk dat dit het racisme tegen inheemse Amerikanen in stand
zal helpen houden. Maar zelfs al zijn er goede redenen om het logo te
behouden, er hangt een figuurlijk prijskaartje aan vast voor sommige inheemse
Amerikanen die het beledigend of kwetsend vinden. AA Gent zou die kosten vrij
makkelijk kunnen minimaliseren.
Belangrijk is dat de club niet oordeelt over hoe hun traditie al dan niet kan
begrepen worden. Dat komt – ook al is het niet zo bedoeld – arrogant over, en
arrogantie is iets waar de inheemse Amerikanen al genoeg van gezien hebben.
AA Gent zou daarentegen een permanente link kunnen voorzien op de website
naar uitleg over de historische context van het logo en de clubtraditie (de
huidige uitleg is een voorlopig nieuwsbericht). De tekst zou in het Nederlands,
maar ook in het Engels beschikbaar moeten zijn. De boodschap in die tekst (en
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elders) moet niet zijn: ‘Het was zo niet bedoeld, stop met zagen’. Maar wel: ‘We
zien hoe dit gevoelig kan liggen. We begrijpen dat, maar we denken dat er
voorlopig voldoende redenen zijn om onze traditie te behouden. We zijn
evenwel altijd bereid hier verder over te praten en zaken te verduidelijken
indien nodig.’ Die houding zou van respect getuigen en de boodschap
ondersteunen dat de Gentse traditie kan blijven bestaan.
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