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Dit boek is een uniek boek, het is een handboek gevuld met 
kennismakingsvragen, persoonlijke anekdotes en ook met 
een paar lege bladzijden.
Dit boek heb ik geschreven omdat ik vind dat geen enkel 
mens, wit noch zwart en alles wat ertussenin zit, een 
inburgeringscursus zou moeten volgen.
Dit boek is vrij voor eigen invulling. Het is bedoeld 
voor eigen gedachten die je kunt delen met een ander, 
zoals iemand die je nog niet kent en zo de dialoog over 
burgerschap kunt gaan starten. Gebruik het als een 
handboek om onder het genot van een bakkie koffie of thee 
een volwassen gesprek te voeren en met wederzijds respect 
elkaars cultuur te leren kennen. Zo kunnen we elkaar vinden 
en verbinden.

Mogelijk zijn er mensen die de titel van dit boek De 
inburgeringscursus voor witte mensen aanstootgevend 
vinden, en dan specifiek de term “witte” mensen in plaats 
van “blanke” mensen. 
De term “blank” heeft een negatieve en koloniale 
connotatie. In de Gouden Eeuw wilde men het verschil 
aangeven tussen superieure en inferieure mensen. Bij 
“blank” lag de nadruk op het gebrek aan kleur. Het stond 
gelijk aan het reine, het pure versus de wilde, zwarte mens. 
(Bron: boek Hallo witte mensen) Dat is de reden voor mij 
geweest om voor het woord ”wit” te kiezen.
Hierbij ben ik mij ervan bewust dat dit niet bij elke lezer in 
goede aarde zal vallen.

Desalniettemin wil ik je inspireren om in het komende jaar 
jouw kennissenkring te vergroten met minimaal 10 nieuwe 
mensen die je normaliter nooit zou spreken of ontmoeten. 
Meld je bijvoorbeeld aan als vrijwilliger of sluit je aan bij een 
wandelclubje. Kom uit je comfortzone!
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Vervolgens vraag ik je om bij elke nieuwe kennismaking 
eerst de vragen uit het handboek “De inburgeringscursus 
voor witte mensen” aan elkaar voor te leggen en je 
ervaringen hierna in dit handboek op te schrijven. Aan het 
einde van dit jaar zal dan dit nu nog lege boek gevuld zijn 
met nieuwe ervaringen, persoonlijke verhalen en bijzondere 
nieuwe connecties.

Ik nodig je uit om na het lezen van het boek jouw ervaringen 
met mij te delen, maar daar kom ik later in het boek nog op 
terug.

Ik wens je alvast vele mooie, nieuwe inspirerende 
verbindingen toe.
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