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Veel Purmerendse activiteiten rond 21 maart  
Het is inmiddels een traditie dat er met begeleiding van het Bureau Dis-

criminatiezaken een reeks aan activiteiten plaatsvindt rond 21 maart, de 

door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale dag tegen racisme. 

Zo ook dit jaar. 

Tussen 1 en 21 maart besteden onder meer de Willem Eggertschool en het Da Vinci Col-
lege aandacht aan discriminatie. Het Bureau Discriminatiezaken geeft op de laatste school 
voorlichting. De leerlingen maken werkstukken, folders, Powerpoint-presentaties en 
zelfs raps. Ze presenteren het eindresultaat op 21 maart aan hun ouders. Het BD en het 
21-maartoverleg hebben verder het project Jij hoort erbij! ontwikkeld, waarbij leerlingen 
met gastsprekers in gesprek gaan over het thema ‘er bij horen’. 
Het zijn twee voorbeelden uit vele. Op 8 maart vindt in P3 de viering van Internationale 
Vrouwendag plaats. In het Filmhuis is op 12 en 15 maart de spraakmakende film The Da-
nish Girl te zien (zie ook pagina 3). Op 14 maart is er bij Wijkplein Where een gespreks-
avond over gelijke rechten. En zo gebeurt er deze maand nog het een en ander.
Nieuwsgierig geworden? Werp voor het volledige programma een blik op www.21maart-purmerend.nl. 

Aantal discriminatieklachten in 2015 stabiel

In 2015 daalde het aantal klachten dat het Bureau Discriminatiezaken ontving flink ten opzichte van een jaar eerder. Re-
den daarvoor was de klachtenreeks (88 stuks) naar aanleiding van de in maart 2014 gedane ‘minder, minder’-oproep van 
PVV-leider Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie besloot in 2015 om het Kamerlid te vervolgen wegens belediging en 
het aanzetten tot discriminatie en haat. De rechtszaak begint pas komend najaar.
Na aftrek van de klachten uit 2014 over Wilders blijkt het aantal meldingen stabiel te zijn (138 om 137). Met name het ge-
polariseerde debat over vluchtelingen en de mogelijke vestiging van enkele islamitische centra speelt een rol bij dit relatief 
hoge aantal klachten. 

Toonhoogte
Zowel de frequentie als de toonhoogte van het debat baart zorgen. Het BD deed in 2015 aangifte tegen zeven verspreiders 
van online-uitingen die discriminerend waren voor met name moslims. Het Openbaar Ministerie achtte al deze uitingen 
strafbaar. In 2016 zullen de verantwoordelijken voor de rechter moeten verschijnen. 
Hoewel het BD niet eerder in één jaar tijd zoveel aangiftes deed, werden er veel meer strafbare feiten geconstateerd die 
een geslaagde vervolging haalbaar maakten. De mogelijkheden om in Nederland anoniem of via buitenlandse providers te 
dreigen, schelden en discrimineren zijn vrijwel eindeloos. Ondanks organisaties als anti-discriminatiebureaus en op inter-
net-discriminatie gerichte organisaties als MiND en MDI wordt slechts een zeer klein percentage van de sites en reacties 
die over de strafrechtelijke schreef gaan uit de lucht gehaald en/of bestraft. Het is, ook voor de politie en justitie, echter 
onbegonnen werk om alle strafbare uitingen aan te pakken. 
Zowel het BD-jaarverslag 2015 als het werkplan 2016 is te lezen op www.bureaudiscriminatiezaken.nl. 
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Het BD verhuist

Na vier jaar te zijn gehuisvest op 
Wijkplein Where gaat het Bu-
reau Discriminatiezaken komend 
voorjaar verhuizen naar een ander 
Purmerends adres. De bibliotheek 
(Waterlandlaan 40) biedt ons voort-
aan gastvrijheid. De leeszaal ligt 
centraal en is per openbaar vervoer 
makkelijk bereikbaar. Bovendien 
geeft de aanwezigheid van andere 
organisaties het BD de mogelijkheid 
om nog meer de samenwerking te 
zoeken. Het wordt dus een verhui-
zing die voor alle betrokkenen een 
meerwaarde heeft.

De exacte verhuisdatum is op dit 
moment nog niet bekend, maar 
wordt tezijnertijd via de regionale 
media en de BD-site meegedeeld. 
Het BD zal in de bibliotheek als 
vanouds bereikbaar zijn op dinsdag 
en donderdag. De andere dagen 
blijft contact mogelijk via het kan-
toor in Zaandam. 

Nieuwe website voor 
BD

De website van het Bureau Discri-
minatiezaken was hard toe aan een 
nieuw uiterlijk. Daarom heeft Mo-
nique Dubbelman (BOE!media) de 
afgelopen maanden een complete 
restyling van de site doorgevoerd. 
Het eindresultaat is een gebruiks-
vriendelijker en overzichtelijker 
bron van informatie over discrimi-
natievoorkoming en -bestrijding. De 
site maakt het bovendien mogelijk 
om nog actueler te zijn. 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
www.bureaudiscriminatiezaken.nl. 

Islamofobie neemt toe

Het Bureau Discriminatiezaken 
deed in 2015 uitvoerig onderzoek 
naar de aanwezigheid van islamofo-
bie in de Zaanstreek en Waterland. 
Regionaal en landelijk cijferonder-

zoek werd gecombineerd met bijna 
vijftig interviews met (ervarings-)
deskundigen en een literatuurstudie. 
De uitkomsten bevestigen een al 
langer levend vermoeden: het aantal 
incidenten dat kan worden gerela-
teerd aan moslimhaat is flink toe-
genomen, terwijl ook de intensiteit 
van de uitingen steeds zorgwekken-
der vormen aanneemt. Islamofobie 
duikt steeds veelvuldiger op en 
heeft veel invloed op het leven en 
welzijn van een grote groep men-
sen. Door dieper in te gaan op de 
aanwezigheid van islamofobie hoopt 
het BD zowel de problemen zicht-
baar(der) te maken als een aanzet 
te geven tot het oplossen ervan.
Het rapport Islamofobie in de 
Zaanstreek en Waterland is toege-
stuurd aan een groot aantal BD-sa-
menwerkingspartners, onder wie 
de acht gemeenten in haar werkge-
bied. U kunt het ook lezen, via de 
website van het Bureau Discrimina-
tiezaken.
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21 maart is uitgeroepen door de
VN tot internationale dag tegen
r a c i s m e  e n  d i s c r i m i n a t i e  

Purmerend tegen
discriminatie
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Discriminatiemeldingen
In elke nieuwsbrief belicht het Bureau Discriminatiezaken enkele behandelde discriminatiemeldingen.

‘Rot op naar je eigen land’

Af en toe ontvangt het BD discriminatiemeldingen van 
mensen die getuige zijn geweest van een incident. Zo 
ook van de man die op de markt een verkoper tegen 
een allochtone vrouw hoorde zeggen: “Rot op naar je 
eigen land.” De scheldende koopman stoorde zich er 
aan dat de klant zijns inziens het Nederlands onvol-
doende beheerste. 
Het BD is blij met deze en andere getuigenverklarin-
gen. Tegelijkertijd, om te kunnen ingrijpen is er ook 
een getuigenis nodig van het slachtoffer. In bovenge-
noemd voorbeeld zou het prettig zijn geweest als de 
allochtone vrouw zich ook bij het BD had gemeld, 
opdat de verklaringen van getuige en slachtoffer 
samengevoegd konden worden. Dat maakt de aanpak 
van het probleem een stuk eenvoudiger en kansrijker. 

Gemengde peutergroepen

Het BD ontving meerdere klachten over het groepin-
delingsbeleid van een Zaanse peuterspeelzaal. Daarbij 
zou een tweedeling worden gemaakt tussen kinderen 
met ouders van niet-Nederlandse afkomst en die 
van ‘autochtone’ ouders, met segregatie tot gevolg. 
Omdat het BD en de peuterspeelzaal er samen niet 
uitkwamen is het CRM om een oordeel gevraagd. Het 
College kwam tot de conclusie dat de peuterspeelzaal 
bij haar selecties geen onderscheid maakte op grond 
van ras of afkomst. Ten aanzien van het belang van 
gemengde groepen maakte het CRM wel de kantteke-
ning dat de directie ‘haar rol hierin onvoldoende on-
derkent’. Ook had de peuterspeelzaal ‘over dergelijke 
belangrijke thema’s beter kunnen communiceren met 
de ouders’.

Winkel doet aan leeftijdsdiscrimi-
natie

Een supermarkt was op zoek naar vulploegmedewer-
kers van 18-21 jaar. Het is een telkens terugkerend 
euvel in de winkelbranche. Jongeren zijn goedkoper 
dan volwassen medewerkers; reden om hen eerder 
aan te nemen en zodra ze wat ouder worden de 
laan uit te sturen. Na een klacht over de personeels-

werving van bovengenoemde supermarkt te hebben 
ontvangen, wees het BD de manager er op dat hij in 
overtreding was. In een reactie liet de filiaalmanager 
weten ‘dat dit niet had mogen gebeuren’. Hij paste de 
leeftijdsgrens per direct aan.

Rechtsextremistische symbolen in 
Zaandam en Purmerend

De gemeenten Purmerend en – in mindere mate – 
Zaanstad worden regelmatig ontsierd door stickers 
en pamfletten uit de extreemrechtse hoek. Het gaat 
om (soms met nazisymbolen aangekleed) materiaal 
van organisaties als Identitair Verzet, Nederlandse 
Volks-Unie en Voorpost. Indien u dergelijke propagan-
da tegenkomt, meld het dan svp even bij het Bureau 
Discriminatiezaken. Wij zorgen dan voor registratie en 
verwijdering van het materiaal. 

Extra aandacht voor LHBT’ers
Zowel in Purmerend als in de Zaanstreek besteedt het BD tussen 2015 en 2017 veel aandacht aan de positie van 
lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers). De vrijheid om jezelf te zijn, ongeacht je seksuele identiteit, 
is de laatste jaren verder onder druk komen te staan. Het is aanleiding om via een reeks van projecten de gelijkwaardig-
heid van mensen te benadrukken.
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met scholen om, via interactieve theatervoorstellingen en speciale lesprogramma’s, 
homo- en transfobie tegen te gaan. Enkele Zaanse verzorgingstehuizen hebben zich bereid getoond om hun bewoners 
een ‘roze’ programma te presenteren. In de Bieb-filialen aan de Westzijde en in Krommenie komt in respectievelijk april 
en mei aanstaande de expositie Ik ook van jou! te hangen. De tentoonstelling bevat originele tekeningen en (foto-)strips 
van merendeels Noord-Hollandse tekenaars als Jan Kruis, Gerrie Hondius en Floor de Goede. Ze geven een kijkje in 
heel verschillende relaties.
Alle bijna zeventig Zaanse basisscholen ontvingen in het kader van de Kinderboekenweek 2015 het prentenboek Koning 
& Koning. Deze klassieker staat bekend als hét boek om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder kinderen. 
Bijgevoegd was informatie over het lesgeven over seksuele diversiteit. Ook heeft een BD-medewerkster aan enkele 
groepen voorlichting te geven over het thema.

Film in De Fabriek
Op maandag 21 maart, de Internationale 
dag tegen racisme, vertoont het Zaandamse 
filmtheater De Fabriek The Danish Girl. Deze 
met vier Oscarnominaties gewaardeerde 
film vertelt het verhaal van kunstenaar 
Einar Wegener, die in het Kopenhagen van 
de jaren ’20 een destijds baanbrekende 
geslachtsoperatie onderging. Het werd een 
beslissing met tragische gevolgen. Aanvang 
20.30 uur, entree slechts €6,50. De film gaat 
de tweede helft van maart meerdere malen 
in herhaling (zie www.de-fabriek.nl). De twee 
eerdere themafilms die De Fabriek en het 
BD gezamenlijk programmeerden, Weekend en Carol, bereikten bijna vijfhonderd toeschouwers, dus wacht niet te lang 
met reserveren.
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Donaties zijn welkom
Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt via de overheid subsidie om haar basistaken naar behoren te kunnen ver-
richten. Voor projecten, onderzoeken, etc. moet het BD echter regelmatig een beroep doen op externe financiers. 
Wij hopen dat onze donateurs het belang (blijven) inzien van een adequate discriminatiebestrijding in de Zaanstreek 
en in Waterland. Uw (van de belastingen aftrekbare) gift maakt het ons mede mogelijk om deze taak naar behoren 
uit te voeren. Donaties zijn welkom via rekening NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatieza-
ken in Zaandam (o.v.v. ‘gift’).
Bij voorbaat hartelijk dank.


