
BENODIGDHEDEN

· Een grote ruimte, zoals een gymzaal of een plein
· Stoepkrijt of tape om de lijnen mee te tekenen of plakken op de grond

VOORBEREIDING

· Trek 20 horizontale lijnen over de vloer met 1 meter tussenruimte. 
  Elke deelnemer begint het experiment op die eerste lijn.
· Bepaal een prijs voor de winnaar. De deelnemers gaan een wedstrijd met elkaar aan. 
  In de uitzending van Make Holland Great Again is dat €100. Maar de eer of een 
  kleinigheidje werkt natuurlijk net zo goed!

Dit experiment is bedoeld voor een groep mensen (vanaf 4 personen). Je zou het eventueel 
ook digitaal kunnen doen door de stand bij te houden op papier of in een Excel. Onderstaan-
de uitleg is voor de ‘real life’ versie.

Als alle lijnen staan en de prijs bepaald is, kan het experiment beginnen. Alle deelnemers 
moeten naast elkaar op de eerste lijn gaan staan. Vertel ze dat het een wedstrijd is, dat ze 
het tegen elkaar gaan opnemen een prijs kunnen winnen.

Dan leg je de deelnemers alle twintig stellingen voor. Als de stelling voor jou geldt, zet je 
een stap vooruit naar de volgende lijn. Als dat niet het geval is, blijf je staan.



STELLINGEN

1. Bij ons thuis wordt er voornamelijk Nederlands gesproken.

2. Mensen verwachten van mij dat ik een hoge opleiding kan volgen.

3. Ik word nooit zomaar gefouilleerd.

4. In Nederlandse film en series zijn witte mensen meestal mijn helden.

5. Mijn ouders hebben me nooit financieel hoeven helpen, zoals bij het betalen van mijn 
telefoonabonnement of de huur.

6. Ik word niet structureel geweigerd bij clubs of kroegen.

7. Ik kan mijn haarproducten, crèmes en andere cosmetische producten vinden in de gewone 
drogist of supermarkt.

8. Ik ben nog nooit uitgelachen of gepest om mijn huidskleur of het uiterlijk van mijn neus, 
lippen of haar.

9. Ik word nooit gevraagd naar mijn afkomst.

10. Ik ben nog nooit benadeeld vanwege mijn naam.

11. Er worden geen stereotyperende grappen over mijn afkomst gemaakt.

12. Op mijn werk of school behoor ik met mijn huidskleur tot de meerderheid.

13. Mijn afkomst wordt nooit benoemd als ik me ergens voor aanmeld. Bijvoorbeeld voor een 
bijbaan, stage of bij een sportvereniging.

14. Ik heb nooit geleerd dat ik twee keer zo hard moet werken vanwege mijn afkomst.

15. Ik ben nooit onterecht aangehouden door de politie of andere toezichthouders.

16. Ik hoef mijn ouders niet te helpen bij het lezen van moeilijke brieven.

17. Wanneer iemand met mijn huidskleur iets verkeerd doet, heb ik nooit hoeven uitleggen 
waarom hij/zij dat doet.

18. Ik kom vanwege mijn huidskleur niet bedreigender over.

19. Ik ben thuis nooit gewaarschuwd dat ik het slachtoffer zou kunnen zijn van racisme.

20. Op straat gaan mensen zich niet anders gedragen als ze mij zien aankomen.



AFRONDING EXPERIMENT
 
Nadat alle stellingen zijn opgenoemd, vraag je iedereen om zich heen te kijken. 
Elke stelling die zojuist is voorgelezen, heeft niks te maken met of je iets verkeerd hebt
gedaan. Het heeft ook niks te maken met de keuzes die je hebt gemaakt. 
Wat het wél duidelijk maakt, is dat sommige  deelnemers meer en betere kansen
krijgen om de prijs te winnen, enkel en alleen door hun huidskleur.

De mensen die nog achteraan staan op de eerste lijnen hebben in onze maatschappij,
net als in dit experiment, een achterstand door dingen waar ze zelf niks aan kunnen doen.

Bespreek met elkaar of je dit eerlijk vindt? En zijn jullie door deze uitslag geschrokken,
verbaasd of juist helemaal niet?


