DE WITTE KAMER

Scène 3

Josefien bij de bezwaarbalie. Frontoffice voorheen Bad Cop en Backoffice voorheen
Good Cop tegenover haar.

Frontoffice Goedemiddag.
Josefien

Goedemiddag, ik wil graag bezwaar maken. Ik heb hier die brief over die
symbolische euro. Hier staat dat er nog steeds racisme is in Nederland, maar
ik vind het een beetje overdreven om dan die euro van alle blanke mensen te
vragen. Want heel veel mensen zijn niet racistisch, bijvoorbeeld ik. Dus ik
vind het onterecht dat ik dan wel moet betalen.
Kijk, dit is wel Nederland, hè. Niet Amerika. Hier krijgt iedereen dezelfde
kansen welke kleur je ook hebt. Natuurlijk zijn er een paar racisten met idiote
opmerkingen. Maar om nou iedereen te laten betalen omdat een kleine groep
het verpest. Nou dat dus.

Frontoffice Wat is uw postcode?
Josefien

Postcode? Noteer dit alvast even. Dan kun je daarna alle gegevens
verwerken.

Frontoffice Mevrouw, er is een bepaalde procedure en die lopen we even met u door.
Zou ik uw postcode mogen en uw huisnummer?
Josefien

Dat kan straks toch wel?

Frontoffice Ik moet eerst dit vakje invullen. Zo werkt het systeem. Wat is uw
postcode en huisnummer?
Josefien

7511 GH nummer 2.

Frontoffice Dankuwel. En uw geboortedatum?
Josefien

(zucht) Zes september 1991.

Frontoffice Ja, daar bent u. Vertel het maar.
Josefien

Maar ik heb het toch net al verteld?

Frontoffice Toen waren we nog niet bij dit vakje.
Josefien

(zucht) Oke. Ik ben niet racistisch. Anderen misschien wel, maar ik niet.
Daarom wil ik die symbolische boete van één euro niet—

Backoffice Gaan we u meteen eventjes stoppen. Het is geen boete. Het is een erkenning.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vastgesteld dat
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mensen van kleur nog altijd gediscrimineerd worden in Nederland. Of het
nu gaat om werken, wonen, winkelen, onderwijs of contact met buren,
witte mensen krijgen gemiddeld genomen meer respect, meer vertrouwen
en meer kansen dan mensen van kleur.
Frontoffice Dat is niet eerlijk. Daarom wordt aan alle witte mensen gevraagd het
symbolische bedrag van 1 euro te betalen. Als blijk van erkenning dat zij
deze voordelen genieten. Het geld wordt gebruikt voor anti-racisme
campagnes.
Josefien

Zoveel voordelen heb ik niet. Ik heb ook shit! Ik ben dyslectisch. Ik heb
ontzettend veel verdriet gehad over de scheiding van mijn ouders. Ik sta
al jaren op de wachtlijst voor een huurwoning. Laat anderen daar dan ook
een euro boete voor betalen.

Frontoffice Ik begrijp dat dat vervelend is, maar deze problemen heeft iedereen.
Mensen van kleur net zo goed als u. Maar zij hebben daarnaast nog de
nadelen van hun huidskleur.
Josefien

Nou, volgens mij valt dat in Nederland allemaal wel mee. Ik weet waar ik
het over heb, mijn vriendje is Surinaams. Hij heeft een prima leven, hij heeft
een eigen bedrijf, hij heeft een goed lopende start-up.

Frontoffice Dat is heel fijn. Alleen gaat dit niet over individuen, maar over de hele
samenleving. Mensen met een niet-Nederlandse naam worden minder
snel uitgenodigd voor een sollicitatie, mensen met donker uiterlijk
worden veel vaker gecontroleerd door de politie, en bijna al het werk met
een laag salaris wordt gedaan door mensen met een migratieachtergrond.
Josefien

Ja, eh… dat is heel heftig, maar ik doe dat niet. Ik doe die sollicitaties
toch niet?

Backoffice op.

Backoffice Het is geen boete, het is een erkenning.
Josefien

Oke, dan hebben ze nadelen, maar dat komt niet door mij. waarom moet ik
dat erkennen? Ik ben geen racist.

Frontoffice U komt net binnen en u ziet een zwarte man en u denkt dat hij een
crimineel is, geen medewerker.
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Josefien

Wat?!
Maar dat heeft hier niks mee te maken! Ik zit in een wachtkamer voor een
bezwaarprocedure. Er staat nog iemand. Dan ga ik er vanuit dat hij ook
bezwaar komt maken. Als er een witte man had gezeten had ik ook gedacht
dat hij ergens van beschuldigd werd. Dit is heel erg oneerlijk. Zo wordt alles
racistisch.

Frontoffice Mevrouw, u komt binnen, u ziet een zwarte man en u denkt dat hij een
crimineel is. Dat is racistisch.
Josefien

Maar ik bedoelde dat niet racistisch. Hoe kan het nou racistisch zijn als ik
het niet zo bedoel? Zo kun je iedereen wel een boete geven.

Backoffice Het is geen boete. Het gaat om erkenning. Begrijp je dat? Het is een heel
symbolische handeling. Net als kaarsjes uitblazen op je verjaardag.
Josefien

Maar het klopt niet. Ik heb misschien iets onhandigs gezegd, maar ik
wilde uw collega niet beledigen.
Ik wil best een positief gebaar maken, je kunt honderd euro krijgen voor je
anti-racisme campagne, maar ik ben geen racist en dus ik ga dat niet
erkennen door die euro te betalen.

Stilte.

Frontoffice Dus ik noteer als uw bezwaar: ‘ik ben geen racist, want ik bedoel het goed.’
Josefien

Ja, dat klinkt natuurlijk nergens naar.

Frontoffice Ik heb nog wat ruimte over in het vakje. Zegt u het maar.
Josefien

Dit werkt niet. Ik voel mij heel erg onbegrepen. Bent u wel geschikt voor
mijn bezwaarschrift?

Frontoffice Ja.
Josefien

Ik vind van niet. U heeft al besloten dat ik racistisch ben. Terwijl ik dat
niet ben. Van ons drieën bent u degene die bevooroordeeld is.

Frontoffice Wat wilt u nu doen dan?
Josefien

Ik wil door iemand anders geholpen worden.

Frontoffice En aan wat voor iemand denkt u dan?
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Josefien

Iemand die niet vooringenomen is. Iemand die begrijpt dat ik het goed
bedoel en mijn best doe. Iemand die… niet omdat ik een racist ben, want
dat ben ik niet… Iemand die blank is.

Frontoffice Een wit iemand.
Josefien

Ja, maar niet op een racistische manier.

Frontoffice Dat zal niet gaan.
Josefien

Hoezo?

Frontoffice Gewoon
Josefien

Nou dan houdt het hier op. Frontoffice

Nou dan moet je dat zelf weten. Josefien

Nou,

dat weet ik ook lekker zelf.
Frontoffice Dan werk je lekker niet mee aan je eigen proces.
Josefien

Nee, was ik ook niet meer van plan nu. Frontoffice

Dan is dit verhoor nu klaar.
Josefien

Nou, ik vond het al eerder klaar.

Frontoffice Ja, maar ik moet het officieel afronden. Josefien
Moet je het verhoor maar lekker afronden. Frontoffice Ja, dat
ben ik nu aan het doen.
Josefien

Nou, daar merk ik anders weinig van.

Frontoffice Nou, dan ga ik nu weg.
Josefien

Nou, super boeiend.

Frontoffice Nou, dan zien we je wel weer als je wel wil praten.

Frontoffice en Backoffice af
Backoffice weer op.
Backoffice Als je wil heb je nu het recht om naar de wc te gaan. Al die
spanning, moet er ook uit…
Josefien

Nou, misschien wil ik wel helemaal niet naar de wc.

