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OPEN 
 

Je bent elf of zes of negen, 
je bent precies even lief  

als verlegen, 
en je zit met wat je tot nu toe steeds hebt bedekt  

midden in een kringgesprek. 
De meester of de juffrouw wijst naar jou:  

'Jij wilde iets vertellen aan de klas?’ 
En ineens ben je van glas.  

Ineens word je met het helle licht  
van twintig lotgenotenogen  

overgoten.  
Dat bevat van alles:  

mededogen, spot, applaus en hoon - 
maar het is het prisma van de leerkracht dat het kleurt.  

Het is de sensor van de Caesar van het lokaal 
die bepaalt wat er gebeurt,  

schittering 
of scherven. 

Dit is wat we van onze kindertijd erven:  
iedereen die niet op iedereen blijkt te lijken  

moet op een dag door zich heen laten kijken. 
 

Maar wat levert ons die openheid 
op? 

Zicht. 
 

  



 
Je bent zeventien, negentien, ouder,  

en je herkent het moment:  
jullie worden vertrouwder 

en dan begeef je je met dat wat je steeds hebt bedekt  
midden in een teer gesprek. 

Je hebt het al honderd keer gerepeteerd, 
je hebt de zinnetjes uit je hoofd geleerd,  

je begint met:  
'Ik moet je iets vertellen -'  

en daarna heb je geen huid.  
Daarna ben jij weer die buit  

op dat ruige terrein  
waarover iemand anders de weergod mag zijn.  

En het valt bijna niet te voorspellen  
of er donder over je heen wordt gesmeten  

of een poncho van zonneschijn.  
Dit is wat we niet zouden moeten vergeten:  
iedereen die niet op iedereen blijkt te lijken  
moet altijd bereid zijn zich te laten bekijken. 

 
Maar hoe noem je dat wat gloeit  

achter glas?  
Licht. 

 
  



OPEN 
 
NTANDO (17, hij/hem) 
doet een paardensportopleiding, woont op een zorgboerderij en heeft een ander leven achter de rug 
dan de meeste zeventienjarigen. 
 
Waar denk jij aan bij de titel van dit boek?  
Eh... aan de toekomst. Ook al ben ik nu nog in het heden. Straks, als ik mijn school afgemaakt heb, 
wil ik gaan werken en wat bereiken. Dus dat gloeit wel, zeg maar. Ja, vooral dat. 
 
En wat wil je bereiken? 
Ik kan wel een standaardantwoord geven, groot huis, veel geld en zo, maar nee, dat is het niet echt. 
Ik denk gewoon... een stabiel leven. Mensen om me heen die bij me passen. En veel plezier, en 
natuurlijk ook wel een baan die ik leuk vind en mooi vind en waar ik nog heel lang mee verder kan. In 
de paardensport. 
 
Uiteindelijk zou jij in een manege kunnen gaan werken?  
Ja, of op een sportstal. Ik wil de sportkant op. 
 
Je hebt een persoonlijke geschiedenis die anders is dan bij de meeste jongeren van jouw leeftijd. 
Zullen we bij het begin beginnen?  
Ik ben in 2002 geboren in het ziekenhuis. In Zuid-Afrika. Volgens mij ben ik drie dagen later al naar 
een kindertehuis gebracht, omdat mijn biologische moeder voor mijn geboorte besloten had dat ik 
geadopteerd moest worden. Dat gebeurde toen ik anderhalf jaar was, vrij laat voor een adoptie. Je 
bent dan al wel een beetje gevormd als persoon, al weet ik niet hoe, want ik kan het me niet 
herinneren. 
 
Je bent door Nederlandse ouders geadopteerd, en kwam in het oosten van het land te wonen. 
Ik ging hier naar school, en dat verliep niet zo lekker. Ik ben heel veel ge pest, van groep één tot 
groep zeven, en daarna ben ik van school gegaan. 
 
Waarmee werd je gepest? 
Met dat ik er anders uitzie dan de doorsnee Nederlander. 
 
Dan hebben we het over racisme. 
Ja. 
 
Was je het enige zwarte jongetje? 
Er waren ongeveer vijfhonderd leerlingen op die school en er waren drie donkere kinderen, en die 
kenden elkaar allemaal, want dat waren ik, mijn broertje en mijn zusje. Later kwamen er een paar 
bij, maar heel lang waren wij de donkere kinderen van de school. 
 
Wat heeft het pesten kapotgemaakt? 
Heel veel. Mijn zelfvertrouwen. Mijn vertrouwen in mensen. Je denkt vaak: doe ik het wel goed? 
Moet ik dit of dat wel vertellen, gaan ze er niet mee aan de haal? Je gaat overal wat achter zoeken. 
 
Op dit moment is er meer aandacht voor de strijd tegen racisme. Hoe kijk je daar tegen aan? 
Ik vind het echt mooi dat dat gebeurt, want het is een zwaar onder schat onderwerp in de 
maatschappij. Het komt erg vaak voor en je ziet het eigenlijk niet. Laatst nog hoorde ik iemand het 
over een 'poepchinees' hebben. Dan denk ik: waarom? En het gebeurt met alle minderheidsgroepen 
in de wereld, echt, de schade door racisme wordt zwaar onderschat. 



 
Werd het op jouw basisschool ook niet gezien?  
De school zag het wel degelijk, maar deed er gewoon niks mee. Ze ontkenden dat het gebeurde. 
 
Er zijn geen kinderen bestraft.  
Nee, niemand. 
 
En er zijn geen groepsgesprekken geweest? 
Jawel, maar dan was het altijd zo van: we zitten hier, want Ntando voelt zich niet zo fijn in de groep, 
kunnen we daar met z'n allen wat aan doen? Nou, de hele klas zei ja en amen, en dan ging iedereen 
weer verder. 
 
Het werd bij jou neergelegd. 
Ja. Maar ik was niet het probleem. Ik kan er niks aan doen hoe ik eruitzie. Daar kan ik gewoon niks 
aan doen! 
 
Dan kan ik me voorstellen dat je mensen op den duur niet meer vertrouwde. 
Ik werd er ook wel agressief van. Dat uitte ik dan thuis omdat ik van mezelf op school mijn status vol 
moest houden, de status van fatsoenlijk kind: ik blijf aardig en ik ga echt niet laten zien dat wat jullie 
zeggen en doen me raakt. Het kwam er thuis uit, en daarom denk ik dus dat racisme zo onderschat 
wordt. Omdat je de schade niet met een ziet. Want wat gebeurt er? Mensen roepen makkelijk: 'Is er 
een fiets gestolen? Dat was vast weer een Marokkaan.' Marokkanen die dat voortdurend horen 
halen hun schouders op en lopen door, maar iemand die dat de hele tijd hoort kan er echt nog heel 
lang mee zitten, want ik zit ook nog steeds met wat er toen gebeurd is en ik ben nu zeventien. De na-
effecten zijn zo gevaarlijk. Dat je in de spiegel kijkt en begint te denken: ja, ik ben echt wel bruin, ik 
zie er echt heel anders uit, ik heb echt wel een dikke neus. En dat je jezelf omlaag gaat halen. 
 
Wat doet het jou als je beelden van anti-racisme-demonstraties ziet? 
Daar had ik zo tussen willen staan. Er is er hier in de buurt één geweest, maar toen had ik helaas 
echt geen tijd. Maar als er nog één komt, dan sta ik daar. Zeker weten. Met een bord. 
 
Voel je: Nederland begrijpt het eindelijk een klein beetje? Of ben je kwaad dat het nu pas 
gebeurt? 
Ik ben heel blij dat mensen een beetje inzien dat dit echt niet kan. Het is wel erg dat er dan dus in 
Amerika iemand voor moet overlijden. En ik zie mensen die mij vroeger gepest hebben nu op 
Instagram 'Black Lives Matter' zeggen, en ik denk dan: als je het zo erg had gevonden, had je dat of 
vroeger niet moeten doen, of er is wat veranderd in je leven. Ha ha. 
 
Je lacht er heel ruimhartig bij. Dat is omdat je gegroeid bent als per soon, dat snap ik wel. Maar 
heb je niet de neiging om een commentaartje achter te laten op zo'n Instagram-post?  
Nee. 
 
Waarom niet? 
Eh... nee, voor hetzelfde geld gaan ze mij dan weer opzoeken. En dat vind ik wel prima, want ik ben 
gegroeid, dus probeer het rustig nog een keer, er komt toch niks meer uit, maar nee, het gaat nu 
gewoon lekker. Ik hoef me helemaal niet meer in te laten met die mensen. Wat zij doen moeten ze 
zelf weten, maar het irriteert soms wel. Als je nu die hashtag gebruikt, waarom kon je daar toen niet 
naar handelen? En dan denk ik weer: het is een onderschat probleem. Snap je? 
 
 
 



Heb je door de aandacht die er is wel wat meer vertrouwen in de toekomst? 
Jawel, ik denk dat er meer mensen wakker worden. Maar ik wil ook realistisch blijven. Ik weet dat we 
dit echt de wereld niet uit krijgen. Ik hoop in elk geval dat we nu een soort van samenleving creëren 
waar in, als iemand iets racistisch roept op straat, iemand anders roept: 'Doe eens normaal, joh, dat 
kan echt niet.' 
 
Zodat de kleine Ntandootjes die nu op de basisschool zitten...  
...straks wat mooier terugkijken op hun schooltijd en dat hun kinderen nog weer wat beter 
opgroeien en dat de kinderen van dié kinderen zeggen: ‘Ik heb er helemaal geen last van gehad.' Dat 
ikzelf er last van heb gehad, vind ik heel vervelend, maar ik vind het fijn dat de hoop bestaat dat 
andere kinderen allemaal wat fijner naar school gaan. Of veiliger over straat kunnen. 
 
… 


