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Wat racisme met een kind doet 
Neger, bruine aap, makaak 

26 januari 2011 (MO* ) — Kinderen wéten wat racisme is. Pesterijen, moppen, negatieve 

uitlatingen over afkomst, kleur en religie behoren tot de levenssfeer van heel wat 

lagereschoolleerlingen. Via individuele gesprekken en focusgroepen onderzocht MO* het 

fenomeen. De resultaten zijn zowel onthutsend als uitdagend. 
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Ouders getuigen 

‘Jij stinkt’, zegt Maxime (10) tegen Lamia (10). Elke dag opnieuw. Als hij op school in de rij staat, 

knijpt hij zijn neus dicht. Of hij gaat ruiken aan haar haar. ‘Jij stinkt’, zegt hij. ‘Is dat 

Marokkaanse shampoo die jij gebruikt?’ Op aanraden van klasgenootjes is Lamia naar haar 
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leerkracht gestapt. Hij neemt zelf de proef op de som. ‘Maar jij stinkt helemaal niet, Lamia.’ 

Einde van het verhaal voor de leraar, maar niet van de pesterijen. De aanmaning van de 

leerkracht heeft geen barst geholpen. ‘Jij bent bruin. Jij bent een neger’, zegt Maxime tegen 

Lamia. ‘Je moet je goed wassen om wit te worden.’ Lamia gaat naar een witte school in het 

Antwerpse. Maar Lamia en haar ouders mogen opgelucht ademhalen. ‘Maxime verhuist’, zegt de 

leraar. Probleem opgelost. Van één ding is Lamia zeker. ‘Maxime is de ergste racist ooit’, zei ze 

spontaan tegen haar ouders. En ze weet zeker dat ze geen Belg wil genoemd worden. 

Idriss is maandenlang door drie klasgenootjes voor makaak uitgemaakt. ‘Jij bent ook een 

vreemdeling’, kreeg Idriss van een van hen te horen naar aanleiding van een les wereldoriëntatie. 

Niet één keer. Meermaals. De mama van Idriss kwam erachter via een andere mama, die het op 

haar beurt van haar zoon had gehoord. Idriss zit in een witte school in Limburg. De moeder nam 

contact op met de leerkracht en de ouders van een van de pesters. Een anti-pestcontract werd 

opgesteld en ondertekend door de hele klas. 

Sara werd voor bruine aap uitgemaakt. De scheldpartijen werden onhoudbaar, Sara’s ouders 

beslisten het jaar nadien van school te veranderen. Ook Sara zat in een witte school, in Oost-

Vlaanderen. Haar broer van zes werd vaak chocomousse genoemd. En Busra, acht jaar, was 

verbaasd dat ze al na twee haltes uit de bus stapten. ‘Moeten we afstappen omdat we Turk zijn?’, 

vroeg ze aan haar tante. 

Aïcha gaat naar het derde leerjaar in een dorp ergens in Vlaanderen. Haar ouders hadden een 

briefje meegegeven voor de juffrouw: met het Offerfeest zou Aïcha een dagje thuis blijven. 

‘Hoezo, je blijft thuis? Omdat het bij jullie feest is? Dat is niet eerlijk, hé. Jullie zijn hier in 

België’, zei de juffrouw, waarop ze gebaarde alsof ze een hoofddoek droeg. ‘Ik ben ook moslim, ik 

wil ook een dag vrij nemen.’ Aïcha kon wel door de grond zakken. Voor geen geld van de wereld 

wil ze dat haar mama het incident met de juffrouw bespreekt, laat staan een klacht indient op 

school. ‘Niet doen,’ smeekte ze, ‘de lerares heeft later sorry gezegd.’ De mama blijft verward 

achter. ‘Wat moet ik hiermee?’, vraagt ze zich af. 

Ismaël is van Senegalese afkomst. Sinds hij naar school gaat, wil hij met alle middelen bewijzen 

dat hij niet even donker is als zijn mama. ‘Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan’, zegt zijn 

mama. ‘Ik ben bang om naar de leerkracht te stappen. Dat kan in het verkeerde keelgat schieten. 

We moeten ook niet meedoen aan racisme in de omgekeerde richting.’ 

Bovenstaande getuigenissen komen van ouders. Zijn dit uitzonderlijke gevallen of gaat het om 

een algemene trend? Alledaagse pesterijen of is er meer aan de hand? En wie heeft hier het 

meeste last van? Kinderen in volkse wijken of veeleer kinderen in witte scholen? Hoe reageren 

ouders, leraars, directies? 

Onderzoek in het buitenland heeft aangetoond dat kinderen van vreemde afkomst die naar witte 

scholen gaan kwetsbaarder zijn. Ook de getuigenissen lijken dit te bevestigen. Maar wil dat 

zeggen dat kinderen in concentratiescholen minder last hebben van het anders zijn? MO* zocht 

het antwoord op basis van gesprekken in focusgroepen met allochtone kinderen, vooral van 

Turkse en Marokkaanse afkomst. 



 

Kinderen aan het woord 

‘Ze hebben ons niet graag.’ Alle kinderen van de focusgroep in Antwerpen –zes jongens en een 

meisje tussen acht en elf jaar– namen dezelfde woorden in de mond. Sommige kinderen komen 

uit de rand van Antwerpen, anderen wonen in de stad zelf. Waarom ze denken dat de 

autochtonen hen niet graag hebben en hoe ze dit te weten zijn gekomen, kunnen ze niet zeggen. 

Dat weten ze gewoon. Of ze graag naar school gaan? Natuurlijk niet, zeggen de meesten. Het is er 

hard werken. Of ze over hun leefwereld, over het Offerfeest bijvoorbeeld, in de klas vertellen? 

‘Nee, daar zijn ze bij ons op school niet in geïnteresseerd’, zeggen de kinderen uit een katholieke 

school in de rand van Antwerpen. Nevin (11) is concreet: ‘Een Marokkaans kind heeft daar wel 

eens over verteld en er was een meisje dat dat vies vond. Daarom vertel ik daar niets over.’ En de 

jongens zeggen: ‘We worden niet uitgenodigd op verjaardagsfeestjes omdat we Turk zijn.’ Alleen 

Nevin spreekt uit eigen ervaring. ‘Ik ben wel eens uitgenodigd door een vriendin om bij haar 

thuis te komen spelen. Maar haar broer wilde niet omdat ik Turkse ben.’ Of ze autochtone 

vriendjes hebben? Natuurlijk wel, maar heel weinig. De kinderen van Turkse afkomst spelen 

vooral met neven en nichten, ze zitten ook in dezelfde school. Rami en Sofian, respectievelijk van 

Algerijnse en Marokkaanse afkomst, hebben vooral Marokkaanse vrienden omdat ze in een 

concentratieschool zitten. 

‘Wit is mooi. Bruin minder mooi. Tenzij het bij jou past’, zegt Nadira (11) uit Gent. Zelf wordt ze 

voor bruine Arabier uitgemaakt door dezelfde –vooral Turkse– kinderen in de focusgroep. 

‘Arabier is toch geen scheldwoord?’, reageert Emin (11). ‘Ik vind het niet erg als iemand Turk 

tegen me zegt.’ 

‘Donkerbruin, dat is pas niet mooi.’ Celil (9) heeft het over Vanessa, een meisje in zijn klas. ‘Ik 

heb haar niet graag’, zegt hij. ‘Want elke keer als iemand bruin tegen haar zegt, weent ze’. ‘Jij zou 

ook wenen als iemand bruin tegen jou zegt’, repliceert Nevin. En wanneer we de kinderen foto’s 

voorlegden met vragen als ‘Met wie zou je bevriend willen zijn?’ of ‘Wat vind je de leukste foto?’, 

dan kozen ze meestal voor gemengde groepen: klasfoto’s met witte en allochtone kinderen. Of 

foto’s met kinderen die op hen lijken. Het herinnert hen aan een vriend of een neef. Ook de foto 

met meisjes met hoofddoek is populair bij de meisjes. Afize (11) van haar kant kiest voor de foto 

met vrouwen in boerka. Of ze ooit een boerka zou willen dragen. ‘Nooit van mijn leven. Anders 

zouden jongens mijn gezicht niet kunnen zien’, giechelt ze. Slechts één kind (11) uit Brussel heeft 

een foto met een groep lachende Afrikaanse jongens uitgekozen. ‘Ik kies voor deze foto omdat ik 

vind dat ik ook met hen moet kunnen spelen.’ 

De kinderen van de focusgroepen in Gent hebben geen probleem om over hun gewoontes en 

tradities op school te vertellen. Hun school, een Freinetschool, heeft zelfs een project rond het 

Offerfeest gedaan. Maar ze lijken een probleem te hebben met Bulgaren, vaak Roma. Ze willen 

niet met hen omgaan want ‘ze zijn vies’. In Antwerpen zijn het de Marokkanen die onderaan de 

ladder staan. Wanneer er moppen worden verteld, dan gaat het meestal over de Turk, de Belg en 

de Marokkaan. En de Marokkaan scoort altijd heel slecht. Hij is vooral onbekwaam. In Brussel is 

Toto het hoofdpersonage van de moppen. De kinderen van de Brusselse focusgroep komen 

allemaal uit Sint-Gillis en zijn voornamelijk van Marokkaanse afkomst. Behalve Pedro, die heeft 

latino roots. En ‘Pedro eet jambon’, zegt Ayman (7) herhaaldelijk. Of ze weten wat het woord 



 

racisme betekent? Natuurlijk wel. En de meesten willen iets vertellen. 

‘Bougnoul, maak dat je weg bent.’ Dat kreeg Asma (10) van een oude dame te horen toen ze met 

haar mama en zusje op straat liep. Bougnoul is een scheldwoord voor Maghrebijnen in Frankrijk 

en Franstalig België. ‘Mijn zusje van vier wilde met de hond spelen, maar de dame wilde dat niet 

en schold ons uit. Mijn mama werd kwaad. Er kwam ruzie, grote ruzie, en veel mensen kwamen 

kijken. Ze vonden dat de dame geen bougnoul mocht zeggen.’ Ook de buurman is niet echt lief. 

‘Hij maakt ons uit voor terroristen’, zegt Asma. ‘Ik denk dat hij dronken was toen hij dat zei. Ik 

wilde niet dat mijn mama met hem ruzie maakte. Ik heb haar gesmeekt om geen ruzie te maken. 

Ik ben bang als er ruzie is.’ Karim (11) was met zijn broertje aan het spelen op het plein van een 

sociale woning. Ze werden door een man verjaagd en voor bougnoul uitgemaakt. Karim: ‘We 

waren gewoon met de fiets aan het spelen.’ 

Furkan tekent zijn vader. ‘Hij heeft grote oren. Hij is een alien’, zegt hij. Osman tekent zichzelf. 

‘Kijk, ik ben terrorist’, lacht hij. En Nadira vertelt een mop: ‘Twee Marokkanen op de achterbank 

van een auto. Wie rijdt er? De politie!’ En ze schaterlacht. Oh ja, ze kent nog een rapliedje: ‘Ik 

ben Marokkaan maar ik heb niets gedaan. De politie komt eraan.’ Waarop een kind uit de groep 

aanvult: ‘En Bush moet eraan.’ En een ander: ‘Obama niet.’ 

Uit de gesprekken in focusgroepen werden geen voorbeelden aangehaald van harde pesterijen 

binnen de schoolmuren. Daarvoor zijn dieptegesprekken nodig met elke kind apart. Uit de 

gesprekken met ouders blijkt dat de kinderen vaak verzwijgen dat ze gepest worden. De ouders 

komen dit toevallig of via derden te weten. De leerkrachten zien het dikwijls ook niet. En 

wanneer kinderen of ouders naar hen toe stappen, relativeren ze de situatie. ‘Vaak hebben we de 

tijd niet om naar elk probleem te luisteren’, geeft een leerkracht toe. ‘Zoiets neemt veel tijd in 

beslag en we hebben nu eenmaal een leerplan dat we moeten realiseren.’ 

De experts 

Om bovenstaande getuigenissen van kinderen en ouders te kaderen, klopte MO* aan bij twee 

experts . Voormalig leerkracht Marc Laquière is verantwoordelijk voor IQRA, een 

onderwijsproject opgezet door de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Laquière treedt in 

conflictsituaties vaak op als bemiddelaar tussen ouders en scholen. Birsen Taspinar is psychologe 

en werkt veel met Turkse gezinnen. 

‘Het maakt niet zoveel uit of je naar een witte of een concentratieschool gaat’, zegt Marc 

Laquière. ‘Pesterijen komen van andere kinderen maar denigrerende uitspraken over religie of 

tradities komen vooral van volwassenen, van het personeel van de scholen. Leerkrachten zijn 

identificatiefiguren voor kinderen. Hun mening en gedrag hebben een enorme impact op 

leerlingen. Kinderen krijgen tegelijkertijd van thuis uit bepaalde normen en waarden mee. Het 

zijn niet alleen de ouders die zich zorgen maken over het eten of over het toezicht op meisjes bij 

schoolreizen. Ook de kinderen hebben die angsten. “Misschien gaan er dingen gebeuren die mijn 

ouders niet leuk vinden en die ik niet aan hen kan vertellen”, is een algemeen verspreide angst.’ 

Volgens Laquière kunnen leerkrachten soms denigrerend zijn en kinderen belachelijk maken. ‘Ze 

zeggen bijvoorbeeld: “Vooruit, stel nu dat er balletjes in de soep zijn!”, of: “Jullie met jullie 

godsdienst. Wanneer gaan jullie eindelijk jullie verstand gebruiken?” Wat doet zoiets met een 

kind dat gelovig is? En wat moet je denken van een leerkracht die paaseieren uitdeelt aan alle 



 

kinderen behalve aan allochtone kinderen omdat ze moslim zijn? De leerkracht heeft zich na 

onze tussenkomst overigens verontschuldigd. Maar kinderen voelen dat soort dingen heel erg. 

Wat is dat dan? Racisme? Discriminatie? Onbegrip? Onder leerkrachten zullen er vast ook 

mensen zijn die op extremistische partijen stemmen.’ 

‘Kinderen tussen zeven en twaalf jaar zijn heel erg bezig met erbij horen’, zegt Birsen Taspinar. 

‘Voor alles wat buiten de norm valt, zijn kinderen gevoelig. Dat kan met sociale klasse te maken 

hebben –de witte middenklasse is het ideaal– of met religie, etniciteit… Kinderen proberen zich 

aan te passen en zijn bang om buiten de groep geplaatst te worden. Zo heb je kinderen die zich 

schamen om wie ze zijn en om hun ouders. Een mama vertelde dat haar zoontje haar verbiedt om 

te wachten tot de bus vertrekt en om te zwaaien. De mama draagt een hoofddoek en is 

traditioneel aangekleed. Een andere vrouw vertelde dat haar kind niet wil dat ze naar het 

oudercontact komt omdat haar Nederlands gebrekkig is. Soms leidt dat tot bizarre situaties: een 

kind dat vindt dat de handtekening van zijn ouders niet geldig is omdat ze geen Nederlands 

kennen. Of een kind dat een paar meters van zijn moeder loopt om niet met haar gezien te 

worden. Sommige kinderen hebben namen die niet juist worden uitgesproken en in het 

Nederlands gek klinken. Er was ook een periode waarin je best niet Osama heette.’ Volgens 

Taspinar vormen al die zaken een extra belasting op de kinderen. ‘Hoe minder scholen de 

diversiteit omarmen en dragen, hoe groter de last op de schouders van de kinderen. En dat heeft 

gevolgen op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de kinderen. De angst om er niet bij te 

horen, om geen deel te kunnen uitmaken van de samenleving, beperkt hun kijk op de toekomst. 

In de focusgesprekken valt op dat kinderen van Turkse afkomst in vergelijking met andere 

etnische groepen naar voor komen als kinderen met het sterkste zelfvertrouwen. Bovendien 

kunnen ze dezelfde vooroordelen als de dominante meerderheid reproduceren. Voor Taspinar is 

dat niet zo verwonderlijk. ‘Op dit moment is moslim zijn een moeilijk te dragen verschil, maar 

voor Turken komt moslim zijn op de tweede plaats. Ze zijn in de eerste plaats Turk en ze blijven 

Turk, waar ze ook zijn. Dat brengt zeker een bepaalde trots en zelfvertrouwen met zich mee. En 

het is klassiek. Om erbij te horen gaan minderheidsgroepen dezelfde uitsluitingsmechanismen 

hanteren als de dominante meerderheid. In feite is het gedrag van de kinderen een spiegel van de 

maatschappij. Dat is het angstaanjagende ervan. Ze vertellen ons hoe het met ons, volwassenen, 

en als samenleving gesteld is. Mensen met een migratieachtergrond willen ook niet aan 

nieuwkomers verhuren. En in Amerika zijn Chinezen en latino’s minder zwart, minder 

allochtoon, dan Afro-Amerikanen, ook al hebben die laatsten een langere geschiedenis in de VS.’ 

Volgens Taspinar is het de taak van de school om alert te zijn voor racistische pesterijen of 

sociale en raciale uitsluiting. ‘De ouders kunnen het niet alleen aan. Vaak weten ze ook niet hoe 

ze moeten reageren. Ik krijg wel eens van ouders te horen dat hun kinderen gestraft zijn omdat ze 

agressief waren. Agressiviteit is vaak een reactie op verbale agressie. Ouders vragen ook hoe ze 

hun kinderen moeten leren omgaan met racistische uitspraken zonder dat ze zichzelf verliezen. 

Scholen zien dikwijls alleen het fysieke geweld, terwijl verbaal geweld niet wordt opgemerkt. Het 

wordt niet ernstig genomen en de impact ervan wordt onderschat.’ 

Volgens Laquière ligt een deel van de oplossing bij de opleiding van de leerkrachten. Die moeten 

niet alleen de theorie over diversiteit kennen maar ook leren wat diversiteit in de praktijk 

betekent. ‘Ze moeten tijdens hun opleiding geconfronteerd worden met conflictsituaties en 



 

getraind worden over hoe ze daarmee kunnen omgaan. Dat is overigens wat we doen met de 

ouders. We leren hoe ze hun probleem op school kunnen aankaarten. Het heeft geen zin om zich 

kwaad te maken op een leerkracht of ruzie te maken met de directie. Dat lost niets op.’ 

Onderzoeksmethode 

MO* organiseerde in de loop van december drie focusgroepgesprekken met kinderen tussen 

zeven en elf jaar. In Antwerpen namen zeven kinderen deel, in Brussel en Gent telkens twaalf. De 

meerderheid van de deelnemers was van Turkse of Marokkaanse afkomst. De focusgroepen 

werden begeleid door de MO*redactie in samenwerking met psychotherapeut Sven Van Der Aa 

van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Andante in Antwerpen. Tijdens de 

focusgroepgesprekken van 1,5 uur werd de kinderen op speelse wijze gevraagd te vertellen over 

hun leefomgeving, familie, tradities, thuis, school, vrienden… 

Het was een bewuste keuze om enkel autochtone kinderen voor de focusgroepen uit te nodigen. 

De eerste reden is dat we voorrang wilden geven aan de levenssfeer van allochtone kinderen, aan 

hun gevoelens en hoe ze hun werkelijkheid ervaren. De tweede reden is dat we niet de indruk 

willen geven dat we autochtone kinderen van racisme beschuldigen. We wilden ook niet 

verwikkeld raken in de discussie of kinderen racistisch kunnen zijn uit zichzelf of als een gevolg 

van hun opvoeding. 

Om de privacy van de kinderen en de ouders te beschermen, zijn hun echte namen in dit artikel 

vervangen door fictieve. 

Racisme 

Het thema racisme ligt gevoelig in de maatschappij, dat is duidelijk gebleken bij de 

totstandkoming van dit dossier. In de loop van het onderzoek hebben we geleerd om het woord 

racisme te vermijden. Niet alleen gaan bij heel wat scholen de deuren dicht bij het horen van de 

term, ook deskundigen springen heel voorzichtig met het begrip om. Zelfs allochtonen zijn bang 

voor het woord. Een allochtone leerkrachte zei zelfs dat in haar school racisme helemaal niet 

voorkomt. Nochtans volgt één van de gepeste kinderen die we spraken les in haar school. 

En wat te denken van autochtone ouders die klagen over het gedrag van allochtone kinderen? 

‘Mijn kinderen mogen van Turkse leeftijdsgenootjes niet op het plein spelen. Is dat racisme?’, 

vraagt een vader. Ook Norbert van Beselaere, als hoofddocent verbonden aan het Centrum voor 

Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven, vindt dat er moelijk kan gesproken worden 

over racisme wanneer het om kinderen gaat. ‘Kinderen worden gepest omdat ze anders zijn. Een 

autochtoon kind kan ook gepest worden omdat hij ros is of een bril draagt. Racisme is een 

juridische term die niet gebanaliseerd mag worden. Als we het woord te pas en te onpas 

gebruiken dan verliest het zijn kracht’, zegt hij. 

Dat is niet de mening van psychologe Birsen Taspinar. ‘Tussen pesterij en pesterij is er een 

verschil’, zegt Taspinar. ‘Het profiel van de gepeste kinderen en kinderen die met racisme te 

maken hebben is niet hetzelfde. Ook de meest assertieve allochtone kinderen kunnen met 

racisme te maken krijgen. Welk verschil wordt als minderwaardig gezien en welk verschil is 

minder erg om te hebben? Hoe zwart ben jij? Zwart en wit is anders dan ros. Het is een heel 



 

andere dimensie. Het heeft te maken met wie je bent. Het heeft ook met machtsverhoudingen te 

maken. Je kunt ros haar hebben maar erbij horen en deel uitmaken van de middenklasse. Maar 

een zwart kind dat een bril draagt, dat is iets heel anders.’ 

Ook sociologe Nadia Fadil vindt dat we niet bang moeten zijn om problemen te benoemen, 

integendeel. ‘Een goed begrip van racisme is belangrijk willen we het fenomeen begrijpen en 

bestrijden’, zegt ze. ‘Meestal wordt racisme herleid tot de aanwezigheid van beledigingen of anti-

vreemdelingenstandpunten. Maar we mogen het institutioneel racisme niet uit het oog verliezen. 

Want racisme zit ook in de uiteenlopende verwachtingen die men koestert ten aanzien van 

bepaalde kinderen omwille van hun huidskleur, culturele en sociale achtergrond. Leerkrachten 

identificeren zich met witte middeklassekinderen, en verwachten dus evenveel van deze 

kinderen. Ten aanzien van arme, allochtone kinderen wordt de lat lager gelegd, worden 

problemen als “culturele problemen” gezien en gaat men veel sneller concluderen dat het kind 

het niet aankan. Het gaat dus om meer dan beledigen en pesten alleen. Het gaat om 

institutioneel racisme dat ook in het onderwijs aanwezig is, maar dat onbenoemd en onzichtbaar 

blijft. Dat is veel desastreuzer omdat kinderen van zwakke, migrantenkomaf geen eerlijke kans 

krijgen in het onderwijs’. 
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Enkele reacties van lezers op dit artikel 

Geraadpleegd op: http://www.mo.be/artikel/wat-racisme-met-een-kind-doet op 21/08/2012 

andréa de jong (not verified) schreef op 14/04/2012 

"Wij mogen dit niet of dat niet" brengt geen aarde aan de dijk maar men discrimineert zich zelf op 

die manier. 

 

Ook de Vlaamse kinderen hebben het moeilijk met hen en worden uitgekafferd voor Sales 

Flamands! Een jongetje dat licht autistisch is en hij wordt uitgemaakt voor debiel! 

 

Ik vind dat er wel gepraat kan worden over pesterijen en over "anders zijn" maar niet enkel over 

racisme tegenover allochtonen. 

 

Wat de feestdagen betreft, er zijn wetten waaraan iedereen zich moet houden tenzij die wet 

verandert, maar dan zouden alle kinderen schade oplopen want er zijn nu al problemen met de 

kwaliteit van het onderwijs. Hoe kan een schooljuf op die manier haar werk doen als alle kinderen 

van verschillende strekkingen een eigen feestdag zouden opeisen? Ten slotte zit ongelijkheid ook 

in hun cultuur gebakken, zie maar wat mannen vrouwen aandoen inzake rechten!  

A. De Jong - Brussel. 

 

Willy Cornelis (not verified) schreef op 28/02/2012 

Er wordt enorm veel gepest op de lagere school Zeker één op de vier kinderen is ooit gepest. En 

dit beinvloedt hun volledige carriere. Aan die ouderdom wordt karakter gevormd Men onderschat 

de gevolgen enorm. Voor gans het leven doen kindereen dan een nminderwaardigheids complex 

op? Veel verliezen vrienden en durven thuis niets zeggen. Pesten gebeurd gelijk in alle scholen, 

wit , zwart of bruin. Het is het onweerstaanbaar ontluikend haantjesgedrag waar de dierlijkeb 

rangorde geboren wordt.Tegenwoordigig is elke discussie racisme? Ook dit, terecht of onterecht 

kan voor het hele leven een blijvende gevolgen hebben in de toekomstige verhoudingen. . Bijna 

iedereen die iets afwijkt voor gelijk wat , maar vooral de zwakkere die zich niet kan verdedigen 

wordt gepest. Opletten: ik vrees dat door eenzijdige attentie gepeste kinderen van autochtonen in 

de schaduw gaan komen. Pesten op die ouderdom is nefast voor iedereen. Ook voor autochtonen. 

Ik werd zelf erg gepest. Heb daardoor mijn hele carriere om zeep zien gaan. Daarom zou het 

jammer zijn om de gepesten in huisjes te verdelen. Onderzoek op pesten is nodig maar a.u.b. 

selecteer niet op een zogenaamde geviseerde groep. Dat maakt het probleem voor iedereen nog 

erger. De ene denkt : mijn groep wordt geviseerd, ,de andere denkt: mijn groep wordt vegeten 

 

dick (not verified)schreef op 23/08/2011 

Schelden is gewoon het handelsmerk van Nadia Fadil. Een zinnige bijdrage leveren kan ze al 

evenmin; bekrompen als ze is door zich te beperken tot het eigen kleine, kortzichtige  

wereldje en het papegaaien van hetgeen ze uit boeken haalt, niet in staat zijnde om zelf na te 

denken en tot inzichten te komen. Enige openheid en interesse voor andere denk- en 

wereldbeelden is ook niet besteed aan Nadia Fadil en de kortzichtige groep mensen (bekrompen 

moslims die geen enkele openheid tonen naar andere religies, andere meningen, andere 

http://www.mo.be/artikel/wat-racisme-met-een-kind-doet


 

culturen...., maar die zich opsluiten in het eigen grote gelijk en een blinde, verstarde dogmatiek) 

die ze steevast verdedigt. 

 

Nog nooit leverde ze een positieve bijdrage: integendeel. De 'eigen' gemeenschap is steeds het 

vermeende 'slachtoffer' en de ander is steeds de schuldige. 

Met dit afgezaagd slachtofferdiscours zaagt men enkel de poten vanonder de stoel en het pakt 

allang niet meer. 

Dat Nadia Fadil maar eens ziet naar de balk in eigen ogen, in plaats van steeds met stenen te 

gooien naar de ander. 

 

Marleen (not verified) schreef op 09/06/2011 

Racisme is van lange tijden en het zijn volwassenen die de oorzaak zijn. Toen ik klein was en er 

nog geen bruine waren was het probleem als je rood en echt wit haar had. Was er ruzie bij 

kinderen dan hoorde je de volwassenen zeggen "er zit weer een wit varken tussen", voor 

roodharige jongens was het erger dat was van: alle rosse stinken zijn agressief en laten de meisjes 

niet gerust en de rosse meisjes zijn dom. Later in Brussel was het in de (toen) gemengde scholen. 

In de klassen waren Franstaligen meestal in de meerderheid en het was van" Les Flamouches, les 

boches "..Bij mijn ouders toen ze nog op de dorpschool zaten was het pesten als er iemand van 

een andere dorp in de klas zat;en dan spreken we nog niet als je als kind uit de stad kwam 

(automatisch ben je dan een slecht opgevoede); De ouders spraken niet tegen de nieuwkomers en 

raden hun kind af contact te nemen bij de kinderen. Heden is het nog moeilijker voor de 

nieuwkomers niet de juiste kleur ,religie, welstand die afneemd in ons land( zoekt men een 

zondebok)... alsook dat bv Marokaanse jongeren altijd in de media in beeld komt als 

agressief,vandaal, dief, werkschuw,hun wil opleggend...ect.... Dit laatste beinvloed de ouders 

bewust als onbewust. 

 

Caroline (not verified) schreef op 04/02/2011 

Ik vond het onlangs onthutsend om vast te stellen dat mijn dochter van 7 opmerkte dat ze een 

allochtoon kindje op een foto vies vond, want hij was bruin (haar grote broer en kleine zus 

deelden haar mening gelukkig niet...). Nochtans zijn wij geen racistisch gezin. 

 Wij hebben wel 8 jaar in Borgerhout gewoond en zijn daar onder negatieve omstandigheden 

weggegaan (inbraken, vandalisme, omgekeerd racisme...) Hebben wij als ouders onbewust onze 

stress en angsten op ons kind overgedragen ? 

We hebben een gesprek erover gevoerd met haar en na afloop vond ze het zelf ook wel een beetje 

raar dat ze automatisch die mening had... Ik denk dat racisme bij kinderen (autochtoon & 

allochtoon) voorkomt uit angst voor het onbekende, het "vreemde". Het is onze taak als ouders, 

leerkrachten om kinderen op te voeden tot open, vrijdenkende volwassenen die objectief kunnen 

oordelen, vrij van vooroordelen. Utopisch misschien, maar toch moeten we hier met zijn allen 

naar streven. 

 

 

 



 

Amina (not verified) schreef op 09/06/2011 

Kan dit enkel bevestigen. Mijn zoontje ging dit jaar naar een katholieke school in Schoten. Ik was 

de enige praktiserende moslima ( hoofddoek etc ) , in begin van het schooljaar ( na de eerste 

ouderavond ) werd zelf de vraag gesteld aan de directie of iemand als wij wel op deze school 

mochten komen. Sammy is het hele jaar gepest, mijn zoontje is blond, heeft groene ogen en een 

christelijke naam, en het werd idd opzij gezet. "Hij moet maar sterker worden, de wereld is hard". 

Hij is pas terug aan de betere hand sinds hij enkele weken geleden met mij naar een andere school 

is gegaan om daar in te schrijven. Elhamdoelillah. 

 Racisme door kinderen ligt aan de opvoeding . Onwetendheid . Het is verschrikkelijk. Zeker voor 

kinderen.  

Ik zelf heb het als kind aan mijn eigen lijf ervaren. Boerendorp in de hoge venen. ( 300 inwoners ) 

wij als enige duitsers van afkomst, en bovenop als enige evangelisch tussen een heel dorp 

katholieken. Was alles bahalve leuk. Maar Soebhan ALLAH. Ook mededank deze ervaring ben ik 

op een gegeven moment tot de Islam gekomen. 

  

Moge ALLAH de mensen uit hun onwetendheid helpen. En hun leren welke consequenties kleine 

uitspraken in het gezin kunnen hebben op school. De Islam leert ons om respect te hebben vor 

iedereen, ongeacht de afkomst of het geloof. Iets dat velen niet weten. 

  

Ik ben blij te zien dat er nog mensen zijn die ook zo denken. En ja, we moeten hier met zijn allen 

naar streven. 

 

Anonymous (not verified) schreef op 01/02/2011 

People trek jullie lange tenen in, het maakt niet uit wie of wat, maar het gaat erom dat het nu 

éénmaal gebeurt. Mensen kunnen héél onverdraagzaam zijn en dit is het resultaat.... Kinderen 

zijn een weerspiegeling van onze samenleving... Ze doen enkel wat ze van ons als ouders, 

opvoeders, leerkrachten, KORTOM VOLWASSENEN hebben geleerd, opgeslagen en begrepen! 

Denk dat we allen zouden moeten samenwerken aan een harmonieuzer en verdraagzamer 

SAMENLEVING. Groeten 
 

 

 


