Getuigenissen van DailyRacism

FT: Ik ben 2de-generatie allochtoon, afgestudeerd als ingenieur en werkzaam in de IT-sector (als
vrouw dan nog wel). Ik ben getrouwd met een Belg. Mijn jongste zoon is een blonde jongen. Toen ik
hem wou inschrijven voor Latijn, zei de persoon op school: "Bekijk de technische richtingen eens, die
zijn heel goed". DAT is anno 2015. Mijn jongste heeft niets - maar dan ook niets - met het buitenland
te maken. Hij is zelfs nog nooit naar Marokko geweest. Maar gewoon omdat zijn moeder een bruin
kleurtje heeft wordt hij nog steeds gestigmatiseerd.
DailyRacism

MJ: 3 jaar geleden zocht ik een appartement te huur.
V:
‘Bent u moslim?’
Ik:
‘Euh... ja.’
V:
‘Sorry, maar jullie doen mee met de Ramadan, dat is 's nachts koken en dat gaat lawaai
brengen voor de buren.’
DailyRacism

JM: Een telefoongesprek tijdens mijn zoektocht naar een appartement:
V:
‘Bent u een vreemdeling?’
Ik:
‘Wat bedoelt u?’
V:
‘Bent u Belg?’
Ik:
‘Ik ben Belg, hier geboren, hier gestudeerd. En ik werk hier, maar mijn ouders zijn ooit vanuit
een ander land hier komen wonen. Als dat is wat u bedoelt.’
V:
‘Dat bedoel ik meneer, begrijp me niet verkeerd, ik ben geen racist, maar de huisbaas wel.’
DailyRacism

ND: "Ik ben geen racist hoor. Mijn kleinzoon is goed bevriend met een 'negerkindje’ʺ, zei een dame
trots tegen mij.
DailyRacism

UW:
Hij:
‘Can you change €10 please?'
Ik:
‘Ja ze meneer.’
Hij:
'Ah ge spreekt Nederlands.'
#DailyRacism

DH: Als ik ergens wordt voorgesteld, krijg ik vaak de reactie: "O, maar gij spreekt wel goe Vlaams,
hè."
DailyRacism

Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?

RU: "Ik had twee jaar geleden nood aan een kot in de meest diverse gemeente van Brussel: Elsene.
Toen ik de huisbaas opbelde voor een mogelijk bezoekje vroeg ze nadat ze mij voldoende uitleg
gegeven had, mijn naam en contactgegevens. Nadat ik antwoord had gegeven, vroeg ze of ik
Arabisch (?!) was omdat mijn naam zo klonk. Ik had toen echt nood aan een kot, en dit was niet zo
duur en in een goede staat. Ik liet haar op een beleefde manier weten dat ik niet inzag wat het
belang van haar vraag was. Haar antwoord was letterlijk: 'Ja want als u moslima bent of zelfs een
hoofddoek draagt, dan zal dit niet lukken. Want ik heb aan de ouders van de andere kotgenoten
beloofd dat hun kinderen in een veilige omgeving zouden terechtkomen. En u begrijpt dat dit niet het
geval is als u een hoofddoek draagt.' Ik bleef beleefd en vertelde haar dat ik de reflectie die zij
maakte niet begreep. Ze liet mij weten dat ze de volgende dag zou bellen om mij te laten weten of de
kot nog vrij was. Twee dagen later had ik nog steeds geen antwoord gekregen. Toen ik terugbelde liet
de huisbazin mij weten dat het kot niet meer vrij was. Ik was niet overtuigd, belde de volgende dag
terug en stelde me voor met een Belgische naam. Ze gaf mij toen direct de contactgegevens van haar
zoon om het huis te gaan bezoeken, want er waren nog twee plaatsen over…" DailyRacism

GT: "Amai gij spreekt zo goed Nederlands"

DailyRacism

LK: Een klasgenoot van mij verstopte de GSM van de leerkracht en deed alsof die gestolen was (om
minder les te krijgen). Jong, ondeugend en creatief . Terwijl de leerkracht vroeg wie zijn GSM had
genomen, keek ze de hele tijd naar alle leerlingen met een migratieachtergrond. Eén van mijn
klasgenoten vroeg waarom ze de hele tijd onze richting uitkeek. Haar antwoord was: 'Omdat stelen
toch wel in jullie cultuur zit?' Daar zaten we als 13-jarigen, ons leven moest nog beginnen. Ik verliet
de les en ging naar een andere leerkracht om haar opmerking aan te klagen. Vervolgens kreeg de
schuld van de diefstal omdat ik de enige was die de les had verlaten (dat ik pas NA de 'diefstal' de les
had verlaten maakte niet uit blijkbaar). Uiteindelijk gaf mijn klasgenoot toe dat hij het gewoon zelf
had verstopt. Werd de leerkracht op het matje geroepen? Nope. Kreeg ik een verontschuldiging?
Zeker niet. Hoeveel studenten heeft deze leerkracht 'opgeleid'?
DailyRacism

DS: Tijdens de les geschiedenis op de zolder van de school waar het superwarm is, klagen we over de
warmte. De leerkracht kijkt naar de leerlingen van Marokkaanse origine en zegt: ‘Jullie moeten niet
klagen. Jullie kunnen daartegen.’
DailyRacism

Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?

CDG: Tijdens een sollicitatiegesprek in verband met een vacature voor een tijdelijke opdracht voor
een leerkracht Engels en Nederlands in de regio Gent houdt de directeur van een ASO-school mijn CV
reeds twintig minuten in zijn handen. In het CV staat dat ik in Amsterdam geboren ben. Ik heb mijn
school afgemaakt in Nederland en heb gestudeerd aan de universiteiten in Nederland. Ik heb eerder
ook al Engels en Nederlands gegeven aan het Sint-Lievenscollege te Gent, en aan de OLVOO te SintNiklaas. De directeur vraagt mij op bezorgde toon: 'Bent u wel een native speaker?' Hij wou weten of
ik met betrekking tot de Nederlandse taal wel een 'native speaker' ben, en ik spreek echt vlekkeloos
standaard Nederlands. Ik was al ruim twintig minuten in gesprek met deze man, en nog altijd kon zijn
brein mijn familienamen niet rijmen met het feit dat ik de Nederlandse taal beheers." DailyRacism

IA: "Een tijdje terug was ik ergens koffie aan het drinken met een vriendin. Ik voelde dat de twee
jongens aan het tafeltje naast ons de hele tijd naar mij staren. Toen mijn vriendin opstond om naar
het toilet te gaan grepen ze de kans om mij aan te spreken. Blijkbaar waren ze heel erg benieuwd
waar ik 'vandaan kom'. Ze vroegen me naar mijn afkomst en ik liet hen raden. Maar na enkele
verkeerde gokken gaven ze op en reageerden ze met "je spreekt alleszins goed Nederlands, dus
papieren zal je zeker niet meer nodig hebben", om vervolgens heel hard te lachen in mijn gezicht.
Hun opmerking kwam zooo onverwachts dat ik helemaal perplex stond. Ze vonden mijn reactie
overdreven en zeiden dat ik mijn gevoel voor humor moest 'bijschaven'!"
DailyRacism

HS: Tijdens de les Frans kwamen we, ik en andere klasgenoten van Marokkaanse origine, wat te laat
de klas binnen. De leerkracht zegt: ‘Waar waren jullie? Een tour de Mecque gaan doen?’
DailyRacism

Toen ik mijn eerste studentenjob had (op 15-jarige leeftijd), werd ik na 3 uur al naar huis gestuurd. Ik
dacht eerst dat ik iets verkeerd deed toen ik mijn 'bazen' met elkaar zag fluisteren terwijl hun blikken
op mij gericht waren, maar blijkbaar was er een andere reden. Een van hen legde uit: 'Wij zijn geen
racisten, maar sommige klanten zouden het misschien niet appreciëren dat je hier staat. We kunnen
vaste klanten verliezen door jou.'
DailyRacism

LR: De leerkracht van het vak Rechten plant een toets voor de volgende dag. We vragen of de test
later kan plaatsvinden, omdat het morgen misschien offerfeest is en dan zijn we niet aanwezig. De
leerkracht antwoordt: Hoe, jullie weten dat niet zeker?! Amai, jullie godsdienst is wel heel slecht
georganiseerd dan..’
DailyRacism

Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?

FG: Op mijn eerste zitting als sociale rechter in het nieuwe gerechtsgebouw in Hasselt nam ik de lift
voor het publiek (er is ook een aparte lift voor het personeel). In de lift kijk ik beleefd voor mij uit.
Een vrouw in de lift vraagt: 'Moet jij ook voorkomen?' Ik antwoord: 'Ja, wegens RSZ problemen.' Ik
zetelde namelijk in de kamer voor RSZ- en RVA-zaken en had niet goed op de vraag gelet. Toen kreeg
ik als antwoord 'Ja meneer, in dit land moet je jouw deel betalen om recht te hebben op uitkeringen.'
Ik lachte haar toe en stapte uit de lift met een glimlach. Ik begaf me naar de raadkamer, deed mijn
toga aan en stapte met mijn collega-rechters de zittingszaal binnen. Daar zag ik ineens achter in de
zaal een vrouw die lijkwit werd toen ze me daar zag zitten. Ze moest voorkomen wegens een
aanzienlijke RSZ-betalingsachterstand. Toen ze aan de beurt was durfde ze me niet aan te kijken.’
DailyRacism

SC: Ik was slechts enkele dagen oud. Bij de geboorteaangifte werd er tegen m’n ouders gezegd:
‘Saïda is geen naam van bij ons, ik noteer Saddie.’
DailyRacism

KL: 'Jij gedraagt je tenminste fatsoenlijk en je ouders ook en bovendien werken ze, al die andere
buitenlanders niet.’
#DailyRacism

OZ: Zoveel keer de vraag "moeten" beantwoorden: ‘Maar waar kom je nu écht vandaan?’
DailyRacism

NB: "Geboren en getogen in West-Vlaanderen heb ik met mijn 22 jonge jaartjes een doctoraat aan
getuigenissen opgebouwd. Maar ééntje deed me toch wel lachen, het gebeurde vorig jaar. Ik liep in
de winkel, rustig kijkend naar de artikelen. Opeens hoor ik naast me in het puurste West-Vlaamse
accent ooit: "Kikt doar alwere ne vremde, ti toch ni me te doen!!!" (Kijk daar alweer een vreemde,
het is toch niet meer te doen.) De man ging er waarschijnlijk van uit dat ik geen Nederlands sprak,
omdat in zijn hoofd alle vrouwen met hoofddoek dit niet kunnen. Poor him, ik draaide mij om en de
schrik was tweevoudig voor hem: het feit dat ik het hoorde, en het feit dat ik in onberispelijk perfect
Nederlands terug kon antwoorden. Ik begon te lachen, en zei: ‘Hé, ik denk dat je het over mij hebt
niet?’ Hij ontkende en bleef ontkennen, terwijl ik maar al te graag de confrontatie aanging. ‘Wel, laat
me je één ding zeggen. Ik ben hier geboren en getogen, spreek de 3 landstalen vloeiend, wie is hier
de vreemde? Ik niet hoor.. nog een fijne dag!’ Hij staarde naar de grond en bleef daar minstens 10
minuten zo staan.
DailyRacism

AM: "Leerkracht Nederlands vraagt aan de klas welke boeken we hebben gelezen in de vakantie.
Daarna vraagt ze: ‘En de Marokkaantjes, hebben zij wat boeken kunnen lezen?’
DailyRacism

Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?

LB: ‘We hebben een poetsvrouw voor u gevonden. Het is wel een Ghanese. Is dat ok voor u?’
#DailyRacism

TA: ‘Mijn collega’s spreken nog altijd zonder gêne over 'die bruine' of over 'makakken' in de refter.’
#DailyRacism

ZA: Bij het opruimen van het klaslokaal ontdek ik een papiertje van de nieuwe plaatsverdeling van
leerlingen. Alle namen van leerlingen van allochtone origine zijn in het rood onderstreept.
DailyRacism

AB: Ik zocht bijna twee maanden naar een woonplaats in Gent. Bijna vijf dagen op vijf. Iedere keer de
deksel op de neus. De moed zakte me in de schoenen. Op een bepaald moment had ik een zeer
positief gesprek met een huiseigenaar: hij praatte met mijn streekdialect, we lachten om dezelfde
grappen en in mijn stamcafé had hij heel wat uren versleten. De zaak werd beklonken en we spraken
af. Ik was opgelucht, tevreden en keek er zeer naar onze afspraak uit. Ik vertrok goedgemutst naar
die afspraak: Eindelijk zou ik mijn eigen stekje hebben! Ik wandelde de desbetreffende straat in,
voetgangerloos, en detecteerde de huiseigenaar. Hij stond daar rond te kijken. Ik was op tijd, meer
dan op tijd. Ik liep in zijn richting, hij merkte me op. Toen ik bijna bij hem aangekomen was, had hij
enkel oog voor de straathoeken, de occasionele auto die passeerde en de fietser die hem achteloos
voorbij reed. Ik stopte voor hem. Ineens zag ik zijn blik en houding veranderen. Ineens was het niet
meer een beklonken zaak. Ineens bedacht hij zich. Ineens mocht ik mijn gegevens achterlaten voor
het geval dat. Ineens was het appartement niet meer vrij. Toen viel mijn frank en had ik door dat ik
op geen enkel moment mijn naam, Aziz, aan de telefoon vermeld had.
DailyRacism

NG: ‘Tegen negerkes lijk gij heb ik niets tegen, maar die Marokkanen en Turken en gans da soort,
daar moet ik niets van weten." #DailyRacism

AK: Toen ik op mijn 18e voor een studiekeuze stond, ben ik bij verschillende CLB-centra gaan
informeren. Ik wilde graag informatie over o.a. de lerarenopleiding. Het gesprek verliep heel vlot, tot
de man van het CLB mijn volledige naam las op een document (ik heb een Portugese achternaam).
Plots beweerde hij (op basis van die achternaam): "Maar "juffrake", da ga nie gaan è. Gij spreekt veel
te slecht Nederlands om een lerarenopleiding te volgen. Met uw accent gade gij daar niet
doorgeraken. Men is daar zeer streng op." Ik stond perplex en begon aan mezelf te twijfelen. Ik ben
te rade geweest bij mijn leerkrachten en die vonden het onzin (ik ben tenslotte volledig in het
Nederlands opgevoed, mijn mama is Belgische). Het enige accent dat ik had was hetzelfde accent als
de meneer in kwestie sprak, namelijk een Vlaams-Brabants accent.
DailyRacism

Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?

