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Lezerscolumn: 'Surplise!'  

Aziaten in opstand 

door Micky Chen 

‘Ni hao!’ ‘Sambal bij?’ ‘Ching chang chong!’ Amsterdam,  

zeven uur. Ik word op spottende manier gewezen op mijn  

afkomst, voor de zoveelste keer. Ik ben de tel jaren geleden  

kwijtgeraakt. Want opmerkingen van dit soort zijn aan de orde  

van de dag. 

 

Dit is het verhaal van talloze Aziaten in Nederland. Het beperkt zich niet tot Chinezen alleen. Hoeveel 

Vietnamezen, Koreanen en andere Aziaten krijgen dagelijks ‘ni hao!’ naar hun hoofd geslingerd, 

ongeacht het feit dat zij nul procent Chinees zijn? Want ja, het is toch allemaal ‘een pot nat.’ 

Het gebeurt aan de lopende band, en omdat Aziaten conflictvermijdend zijn wordt aangenomen dat 

wij ons er niet aan storen. Het tegendeel is echter waar. Hoewel wij als tweede generatie ook de 

Westerse cultuur absorberen is het toch dat Aziatische in ons dat ons doet zwijgen iedere keer als er 

‘sambal bij?’ naar ons wordt geroepen. We zijn er aan gewend geraakt. Het is de cultuur waarin wij 

anno 2013 leven. Onder het mom van ‘grapje, moet kunnen’, worden dergelijke opmerkingen 

onophoudelijk gemaakt. Ophef hierover is uit den boze. Want waar hebben we het over. Het is 

immers ‘maar een grapje’. Eén waarvan je, na hem talloze keren gehoord te hebben, toch zeker niet 

boos om dient te worden want, daar heb je hem weer: het is ‘maar een grapje.’ 

De onverschillige houding tegenover grappen gebaseerd op Aziatische komaf is zo diepgeworteld in 

de cultuur van velen dat men zelfs de foutheid ervan niet inziet. Aziaten zijn een apart volk in 

Nederland. Ze werken hard en komen nauwelijks in het nieuws. Juist daarom vormen zij een 

makkelijk doelwit. Hoewel de eerste generatie Chinezen veelal restauranthouders zijn, is de tweede 

generatie hoogopgeleid en gaat een veelbelovende carrière tegemoet. Stereotiepe opmerkingen 

naar Aziaten zijn verachtelijk, niet alleen omdat ze niet waar zijn, maar vooral omdat ze geen recht 

doen aan mensen. De tweede generatie maakt zich gezamenlijk sterk en weigert zich nog langer stil 

te houden. Weg met die denigrerende opmerkingen.  

 (Column voor een klein deel bewerkt.) 

 

 

 
 

 


