
   Als we het hebben over discriminatie  
dan is er een tijd geweest dat dat tamelijk  
openlijk werd bedreven. Je wist het  
en hield er rekening mee. 

  In deze tijd probeert iedereen zich in te spannen  
om niet racistisch te zijn, maar dat je bepaalde woorden  
niet meer gebruikt wil niet zeggen dat je denkbeelden  
ook mee veranderen. 

 ROLAND
Roland (1931) is oud-docent.
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Ik denk altijd dat je niet zwart of wit hoeft te zijn om te begrijpen  
hoe een ander mens zich voelt.Helaas wordt er nog te weinig  
echt geluisterd naar de verhalen die mensen van kleur te  
vertellen hebben.
   Er zijn zo veel aannames en vooroordelen. Als je al zo lang samen 

bent dan zie je steeds vaker hoe je ten opzichte van elkaar wordt 
gezien. Het doet soms pijn dat mijn geliefde veel harder moet 
werken en niet altijd gezien wordt voor wie hij is.

  
 & MARINA

 CELMO

Celmo (1987) komt uit het zuid-westelijk deel  
van Afrika en woont sinds 2000 in Nederland.  
Marina (1987) is in Nederland geboren. Ze  
hebben samen drie kinderen. 
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 ELWIZA

  Elke ochtend als ik mijn zoon naar  
school breng denk ik erover na  
hoe hij wordt gezien. 

 Elke dag. 

Dat is de enige reden dat ik boos word als hij  
zich niet gedraagt. Ik wil niet dat ze een label  
op hem kunnen plakken. 

Elwiza (1988) is ondernemer  
en moeder van drie. 
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 CHANICE

   Het feit dat mensen niet luisteren en je wegzetten  
als een boze zwarte vrouw als je iets probeert uit  
te leggen over discriminatie of het slavernijverleden  
frustreert mij en maakt verdrietig. 

  We zijn het na al die jaren soms  
zat om het lief te zeggen. 

Chanice (1994) studeerde hbo  
media, informatie en communicatie  
en werkt als blogger, tekstschrijver,  
en content creator.
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 OWEN
Owen (1988) is IT specialist.

   Ik heb mij lang aangepast om maar  
niet boos of gevaarlijk over te komen.  
Altijd extra lief zijn, iets meer lachen,  
bewijzen dat ik onschuldig ben. 

    Ooit was ik zo, maar nu niet meer.  
Ik doe mijn capuchon niet meer  
af en lach niet extra groot s’avonds  
op straat. 

  Want is het mijn probleem  
als jij bang bent voor iemand  
die je niet kent alleen op basis  
van uiterlijk?
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 CHEYENNE
    Witte mensen verkrampen  

soms omdat ze bang zijn  
iets fout te doen. 

  Ik snap de verkramptheid, maar het is geen constructieve  
houding als je iets wil leren. Spreek je uit, stel vragen over  
wat je niet begrijpt. En laat je niet afschrikken als één iemand  
de deur dicht doet. 

   Niet iedereen heeft energie om steeds  
opnieuw dat gesprek aan te gaan.

Cheyenne (1990) plaatsvervangend  districtchef  
bij de politie in Amsterdam Oost  en vormt met haar  
partner DJ duo Ebony and Ivory.
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 CECILSON
Cecilson (1992) is belastingadviseur  
bij een van de grote kantoren op de  
Zuidas.

    Mijn familieleden vinden soms  
dat ik te wit ben. 

  Dat heeft puur te maken met hoe ik in het leven  
sta en hoe mijn belevingswereld is, doordat ik  
al jaren in een witte omgeving studeer en werk.  
Zij hebben andere gewoontes en denkbeelden.

   Soms doet dat pijn en voel ik mij daar ook  
gediscrimineerd omdat ik anders ben en denk  
dan zij, alsof ik nergens thuishoor.
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Ik ben wit, zat op een witte school en had een overwegend witte 
vriendenkring. Tot ik een bijzondere vriendschap sloot met een 
Surinaamse vrouw. Zoals alle vriendinnen praatten we veel met 
elkaar: over het leven, liefdes, dromen, verdriet, familie.

Gaandeweg werd me duidelijk dat we in veel hetzelfde zijn, maar… 
dat zij in een heel ander Nederland leeft waarin zij anders behandeld 
wordt dan ik. 

Het raakte me. Ik fietste door het leven met wind mee en wist niet 
eens dat het waaide. Ik verdiepte mij in waarom onze ervaringen 
anders waren en luisterde naar de verhalen van andere mensen 
van kleur over discriminatie en racisme. 

Als je iemand in de ogen kijkt en echt luistert, kun je je niet meer 
afwenden. Daarom maakte ik deze expositie van portretten en 
verhalen. Ik ben geen lotgenoot maar probeer wel een bondgenoot 
te zijn.

Kijk deze 19 mensen in de ogen en luister naar hun verhalen.  
Wij witte mensen zijn aan zet om onszelf en elkaar aan te spreken 
over onze blinde vlekken en zere plekken. 

Marjolein Annegarn

We beseffen dat er nog veel meer vormen van racisme zijn dan het anti-zwart racisme als gevolg van ons Trans-Atlantische slavernij 
verleden, waar in dit project de nadruk op ligt.
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