
Wit is ook een kleur! 
Hoe zwart/wit ben jij? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De documentaire: ‘Wit is ook een kleur’, van Sunny Bergman heeft eind vorig jaar behoorlijk wat stof 
doen opwaaien. Bergman geeft aan dat het in haar documentaire niet gaat om een wetenschappelijk 
onderzoek, maar de uitkomsten zijn wel indicatief en geven stof tot nadenken.  
Op de site van de VPRO is te lezen:  
“We nodigden dertig kinderen uit, tweeëntwintig witte kinderen en acht donkere. Ik vroeg de kinderen 
welke pop of cartoonfiguur het slimst was. Rond de 75 procent van de kinderen (die een antwoord 
gaven) wezen naar de witte pop. ‘Omdat ze wit is’, werd er gezegd. Of ‘omdat deze pop een normale 
kleur heeft.’ Toen ik vroeg welke pop stout was, of straf zou krijgen, wees bijna 80 procent van de 
kinderen naar de zwarte pop. ‘Die kijkt een beetje bozig!’ zei een kind. Of: ‘Deze baby is stout want hij 
trekt aan haren.’ En toen ik vroeg welke pop de meeste mensen mooi zouden vinden wees bijna 85 
procent naar de witte pop. Er was geen significant verschil in percentages tussen de witte en de donkere 
kinderen onderling. 
De ouders van deze kinderen keken naar het experiment en reageerden vaak gechoqueerd. Het 
overgrote deel – negentig procent van hen – gaven aan linksgeoriënteerd te zijn. Allemaal gaven ze aan 
dat ze zich niet bewust of expliciet racistisch zouden uiten. Veel van ouders vroegen zich vertwijfeld af 
waar hun kinderen deze waardeoordelen vandaan hadden gehaald.” 
 
De verklaringen over dit resultaat gingen na het uitzenden van deze documentaire alle kanten op, o.a. 
dat het veel te maken had met de opvoeding van de ouders. Ze zouden bewust of onbewust de kinderen 
opvoeden met boekjes waarin de witte kinderen de helden zijn. Kinderboeken met donkere kinderen in 
de hoofdrol komen bijna niet voor. Verder zit ons taalgebruik vol van een soort wit superioriteitsgevoel. 
Ik zal niet beginnen over Sinterklaas en zwarte Piet, maar we kennen allemaal de zwarte Ridder en de 
prins op het witte paard, enz.  (zie synoniemen grafische afbeeldingen onderaan). 
 
In recente rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van Amnesty International is te lezen 
dat discriminatie jegens niet-witte Nederlanders structureel is: zowel op de arbeidsmarkt, in het 
onderwijs als bij de politie. Je hebt dus als wit persoon een voordeel waar je je misschien niet bewust 
van bent. Je weet natuurlijk niet hoe vaak je leerkracht donkere medeleerlingen minder aandacht gaf, of 
hoeveel zwarte medesollicitanten zijn afgewezen voordat jij je baan kreeg.  
In eerdere blogs heb ik reeds geschreven over docenten die lagere verwachtingen hebben bij allochtone 
leerlingen en die bij een gelijke toets of resultaat de donkere leerlingen toch vaker verwijzen naar een 
lagere vorm van vervolgonderwijs (lees vmbo in plaats van havo). 
 
Ik ben geen socioloog en ik wil me zeker niet de titel van racist op de hals halen, maar een verklaring die 
ik niet nog heb gehoord wil ik toch graag inbrengen in deze donkere dagen na Kerst. Namelijk: als ik aan 



de kleuren wit en zwart denk, dan denk ik bij zwart aan donker, nacht, slecht zicht, duisternis en kou. Bij 
wit denk ik aan sneeuw, dag, licht, vogels en warm. Mogelijk is dit een verklaring waarom ook 75% van 
de donkere kinderen dezelfde antwoorden geeft als de witte kinderen. Misschien heeft het er niets mee 
te maken en zit ik er volledig naast, maar het is wel belangrijk open te staan voor alle mogelijke 
invalshoeken en creatief naar mogelijke oplossingen te zoeken. Bij deze! 
 
Jan Raemaekers 
Lid Programmateam 

 
 
Rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Amnesty International. 

 

 
 
   
 
 
 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/netherlands/report-netherlands/

