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Ons brein deelt mensen op in hokjes en angst voor vreemden leverde ons 

in de oertijd veel voordelen op. Tot zover de ‘harde’ wetenschappelijke 

verklaring voor racisme. Maar vergeet ook de omgevingsfactoren niet, 

zegt sociaal en cultureel antropoloog Johan Leman.

Racisme? Vergeet de 
omgevingsfactoren niet

Emeritus professor Johan Leman is chairholder van GCIS (Gülen chair for intercultu-
ral studies, KU Leuven) en geassocieerd lid van LINC (Leuvens Instituut voor Criminolo-
gie). Hij is voorzitter van Foyer vzw, een Brusselse integratiewerking met zetel in Sint-
Jans Molenbeek. Van 1993 tot 2003 was hij directeur van het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Het menselijk brein categoriseert. 
Sociaal-psychologen zien er een 
soort voorafgaande structuur in 
die het tot stand komen van racis-

me helpt verklaren. Je categoriseert alles en 
iedereen, en uiteraard schat je diegenen die 
tot je eigen categorie behoren, in als ‘hoger’ 
en ‘beter’ dan de anderen.  Dit laatste kan dan 
vanuit een gedragsbiologische hoek aange-
vuld worden. Als je eeuwen geleden afstand 
kon houden van vreemden, namen je overle-
vingskansen toe. Hoe meer die anderen van je 
verschilden, hoe gevaarlijker ze leken. 
Dat mensen categoriseren, valt moeilijk te 
betwijfelen. Leidt dit echter noodzakelijk tot 
racisme? Je kan jezelf klasseren bij de catego-
rie van de ‘jongeren’ of  van de ‘ouderen’. Dat 
heeft iets ‘objectiefs’, maar dit is niet toerei-
kend om de categorisering die je zelf hanteert 
en om je beleving ervan te verklaren. Wat je 
er als gedrag voor jezelf uit afleidt, kan zeer 
sterk uiteen lopen. En dit laatste is in de prak-
tijk minstens zo belangrijk als wat voor ‘ob-
jectief’ doorgaat. 
Maar wie is meer wetenschappelijk, wie ver-
klaart méér of beter? De gedragsbioloog met 
zijn evolutionaire inzichten? Verklaart hij 
niet ten gronde waarom de ‘etnische ander’, 
naar gelang hij meer van ons verschilt, des te 
meer ‘afschrikt’ en ons vijandig stemt? Even 
toetsen. Valt gender hieronder? Neen. Taal? 
Schrikt Italiaans meer af dan Duits? Neen. 
Oké, Chinees dan maar …  Stemt die taal vij-
andig? En als ze dit doet, heeft dat dan wel 
met de taal te maken?  Even met godsdienst 

proberen. Islam is een abrahamitische reli-
gie, zoals het judaïsme en het christendom. 
Schrikt het boeddhisme ons meer af ? Let wel, 
godsdienst en taal zijn wereldwijd de meest 
verspreide criteria om allerlei antagonismen 
en conflicten te verklaren. Of bedoelen ge-
dragsbiologen vooral de huidskleur? Sorry, en 
de Rwandese genocide? Andere bedenking: 
bij de ‘beleving’ van kleuren, blijkt taalaf-
hankelijkheid mee te spelen (voor sommige 
antieke Griekse auteurs was de Middellandse 
zee ‘rood’, waar wij over ‘hemelsblauw’ spre-
ken),  maar ook kleuren als ‘zwart’ en ‘wit’ 

hebben hun maatschappelijk-culturele in-
bedding. Een volledig in het zwart geklede 
salafist beleeft zijn ‘zwarte’ kledij anders dan 
een westerse christen. 
De evolutionaire en sociaal-psychologische 
verklaringsmodellen reiken weliswaar struc-
turen aan die mee in het spel zijn bij racis-
tisch gedrag, maar zien iets fundamenteels 
over het hoofd, namelijk de omgevingsfac-
toren en de mogelijkheid van mensen om 
zich daar in mindere of meerdere mate door 
te laten beïnvloeden (‘agency’). Vandaag zijn 
er vooral twee soorten omgevingsfactoren 
dominant aanwezig: de dagelijkse interac-

ties en de invloeden vanuit een mediatieke 
uitvergroting van gebeurtenissen waar men 
zelf bij afwezig is. In lijn met Deleuze (en 
Spinoza) durf ik suggereren dat de dagelijkse 
interacties bij elk van ons leiden tot inade-
quate, persoonlijke syntheses. Niemand heeft 
daarbij de objectiviteit in pacht. Dit verklaart 
waarom inwoners van multiculturele wijken 
dit multiculturalisme zo verschillend kunnen 
ervaren. Het bepaalt of hun categorisering 
naar racisme zal neigen of niet. Het bepaalt 
ook of zij liever Zwart-Afrikaanse dan wel 
Oost-Europese buren hebben. Voorbeelden 

van mediatieke beeldvorming? De zaak Lou-
bna Benaissa in België, eind jaren ’90, toen 
een Marokkaans meisje vermoord werd door 
een pedofiel, zonder dat de politie zich er veel 
om bekommerd had. Het leidde een tijdlang 
tot een grotere acceptatie van de islamitische 
medeburgers, iets wat na ‘nine eleven’ om-
sloeg.
Inzichten in evolutie en in de manier waarop 
ons brein functioneert, zijn zeer leerrijk, maar 
inzicht in omgevingsfactoren is duidelijk 
minstens zo belangrijk. En je kan er gemak-
kelijker beleid uit afleiden.
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Boeddhisme verschilt meer van 
christendom dan islam, dus zou dat ons 
meer moeten afschrikken


