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Denk je dat adventisten racistisch zijn? Ik vroeg dit eens aan een paar witte 
Nederlandse adventisten. ‘Nee, joh, zeker niet. Wij zijn toch adventisten, wij gaan 
liefdevol met iedereen om, ook met onze gekleurde broeders en zusters.’ Je zou 

denken: ‘Mooi, natuurlijk, dat bevestigde mijn religieuze zelfbeeld, want wij 
adventisten zijn volgelingen van Jezus en volgelingen van Jezus discrimineren niet.’ 

Tekst/Jurriën den Hollander

Onbedoeld
pijn doen  

Racisme binnen mijn 
gemeente

Maar dat beeld veranderde 
toen gekleurde mensen 
tegen mij zeiden: ‘Wil 
je echt wat meer weten 

over racisme binnen de kerk, dan 
moet je eens even aan die en die 
vragen wat zij ervaren hebben 
met racisme.’ We zaten net in de 
aanloop naar een livestream over 
racisme. Ik begon rond te vragen en 
dat leverde een aantal schokkende 
gevallen van racisme op in mijn 
eigen adventkerk. Ik citeer letterlijk 
wat mensen tegen mij zeiden.
‘Een zwarte persoon zit achterin de 
auto en is zojuist opgehaald door 
een wit gemeentelid (die achter 
het stuur zit) om naar de kerk mee 
te rijden. Ze komen bij de kerk 
aan en de zwarte persoon stapt 
uit. Zegt iemand die buiten op hen 
staat te wachten tegen de witte 
persoon: ‘Hey, je hebt je knecht mee!’
Dit lijkt misschien grappig en is 
ongetwijfeld niet bedoeld om te 
kwetsen. Maar onder deze opmer-
king zit een onbewuste aanname 
dat mensen van kleur minder 
waard zijn, of andersom dat witte 
mensen meer waarde hebben. De 
opmerking onthult een onbewuste 
set aan waarden die alles wat je 
waarneemt en alles wat je zegt en 
doet kleurt. 

Kijk naar je onbewuste 
aannames 

Misschien is je eerste reactie nu: 
‘Belachelijk, wat overdreven, zo 
ervaar ik het helemaal niet.’ Inder-
daad, als je nooit eerder hebt leren 
kijken naar je onbewuste aanna-
mes, dan kun je misschien niet 
geloven dat jij ze zelf ook hebt. 
Maar daar kan een simpele oefe-
ning heel makkelijk bij helpen. 
Stel je voor: er staat een aantal 
fietsen bij elkaar in de stad. Een 
witte man scharrelt bij de fiet-
sen en veel mensen denken: ‘Die 
is waarschijnlijk op zoek naar 
zijn eigen fiets.’ Een zwarte man 
scharrelt bij diezelfde fietsen en 
je eerste gedachte is: ‘Die wil een 
fiets stelen.’ Ga vanaf nu maar 
opletten op jouw eerste reactie 
tegenover witte mensen en tegen-
over donkere mensen. Kijk naar 
gevoelens van vertrouwen, gevoe-
lens van nabijheid, gevoelens van 
openheid, gevoelens van uitkij-
ken. Je zult al snel merken dat al 
die gevoelens niet hetzelfde zijn bij 
witte en zwarte mensen.
Nou zou je kunnen zeggen: ‘Dat is 
toch niet zo erg?’ Toch wèl. Iemand 
van kleur die de opmerking in het 
voorbeeld boven hoort, voelt diep 
van binnen dat hij of zij er niet echt 
bijhoort vanwege de huidskleur; 
dat hij of zij minder is. Het gaat nog 

verder: de bovengenoemde opmer-
king zegt dat iemand kijkt naar de 
buitenkant, in dit geval de huids-
kleur, en niet naar de binnenkant, 
de persoon. 
Dat is wat gekleurde mensen ten 
diepste ervaren: hun huidskleur 
bepaalt wie ze zijn en niet hun 
identiteit of persoonlijkheid. Een 
normale reactie in bovenstaande 
situatie zou zijn geweest tegen de 
witte persoon: ‘Fijn dat je Desmond 
of Maribel hebt meegenomen,’ en 
tegen de zwarte persoon: ‘Fijn 
Desmond/Maribel dat je ook naar 
de kerk kon komen vandaag.’

Microagressie 
Er bestaat een woord voor al 
die kleine uitingen van racisme: 
microagressie. Dat zijn kleine 
opmerkingen, goed bedoeld, maar 
onbewust beledigend omdat ze 
uitgaan van vooroordelen en 
stereotypen. Bijvoorbeeld:  
‘Ik denk er niet aan dat je zwart bent 
omdat je zo slim bent en zo sportief.’  
‘Je hebt het beter gedaan dan ik 
verwachtte.’  
‘Je ziet er mooi uit voor een zwart 
meisje.’  
‘Wat spreek jij goed Nederlands.’  
‘Je gaat toch niet met één van hen.’ 
‘Wat ziet je haar er weer gangsta uit.’ 
Op zich goed bedoelde compli-
menten. Deze complimenten gaan 
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uit van bepaalde aannames als: 
donkere mensen zijn niet slim of 
sportief, donkere mensen kunnen 
niet goed leren, witte vrouwen zijn 
het schoonheidsideaal, mensen 
met een kleur spreken geen goed 
Nederlands. 
Wat doen deze complimenten met 
gekleurde mensen? Meestal laten 
ze niet zien wat het met hen doet. 
Ze hebben het al zo vaak meege-

maakt. Ze hebben ook 
ervaring dat ze er 

niet echt over 
kunnen praten 

omdat witte mensen reageren met: 
‘Stel je niet zo aan,’ of ‘Waarom doe 
je zo gevoelig’. 
Toch kunnen de persoonlijke 
gevolgen van microagressie groot 
zijn omdat ze leiden tot stress, laag 
zelfbeeld en mentale problemen. 

Wat te doen tegen 
racistisch denken? 

We moeten vaststellen dat ook 
witte adventisten racistisch 
denken. Dat is niet een verwijt, 
maar een vaststelling. Als je in een 
witte cultuur bent opgegroeid, dan 

is het zeer waarschijnlijk dat je dit 
van je jongste jaren hebt meege-
kregen. Daar kun je niets aan doen 
want zo ben je geprogrammeerd. 
Maar je kunt vanaf nu wel iets 
doen aan hoe je ermee omgaat. 
Dat begint met:
Erkennen en bewust worden van 
de diepe (onbewuste) racistische 
manier van denken. 
Racisme benoemen als het gebeurt 
en niet meelachen met de groep.
Benoemen dat waarschijnlijk 
iemand zich erg gekwetst voelt 
door een bepaalde opmerking.
Benoemen dat gelijkwaardigheid 
van alle mensen een fundamentele 
christelijke waarde is, zie Galaten 
3:28:  ‘Er zijn geen Joden of Grie-
ken meer, slaven of vrijen, mannen 
of vrouwen – u bent allen één in 
Christus Jezus.’
Ga lezen over racisme (Zie kader). 
De genoemde boeken zijn echte 
eye-openers.

Livestream 
De genoemde livestream terugkijken  
kan op: https://vimeo.com/show-
case/69398260

Jurriën den Hollander is predikant 
van de gemeenten Huis ter Heide, 
Amersfoort en Arnhem.

  Meer lezen: racisme & discriminatie 
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