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Inzake: lesmateriaal en YouTube-video’s
Heerenveen, 8 april 2020
Geachte XXXXXXXXXXX,
U bent de eigenaar van Kleuteridee welke gevestigd is te XXXXXXXXXXXXXXXXX die de
website www.kleuteridee.nl en YouTube-kanaal kleuteridee.nl beheert. Via uw website
verkoopt u lessen en lesmateriaal voor kleuters. Het is erg leuk om te zien dat u de kinderen
met onder meer de Aziatische cultuur wilt laten kennis maken. Middels deze brief willen wij
daarom graag met u in contact komen.
Om te beginnen willen wij ons graag even voorstellen aan u. Asian Raisins is een jonge
organisatie die begonnen is als besloten Facebookgroep waar mensen veilig racisme en
discriminatie kunnen melden. Het is primair gericht op racisme en discriminatie jegens
Aziaten en mensen met een ‘’Aziatische’’ uiterlijk. Onze gemeenschap bestaat derhalve
veelal uit (Aziatische) Nederlanders die hun stem willen laten horen door het delen van nare
racistische ervaringen en misstanden.
Via een lid van onze gemeenschap die op YouTube één van uw video’s heeft bekeken zijn
wij bekend geraakt met uw bedrijf. Het betrof een YouTube-video d.d. 26 oktober 2015
getiteld ‘’Klein Chineesje, tsjing, tsjang, tsjong’’. Deze heeft hij uiteindelijk gedeeld met de
groep waarop verontwaardigd is gereageerd en zijn er meerdere soortgelijke video’s van
Kleuteridee gedeeld. In navolging daarvan hebben wij besloten om met u in contact te komen
om hierover in dialoog te gaan met u.
In ons korte onderzoek hebben wij de website van Kleuteridee geraadpleegd. Allereerst
willen wij u complimenteren voor het opzetten van een heel mooi educatieve website. De
website heeft ruime keuzes aan diverse opdrachten en leeradvies. Wij zijn echter
geschrokken van de inhoud van bepaalde thema’s door de vooroordelen en stigma’s die in
het lesmateriaal voorkomen. In het bijzonder ging het om de thema’s China en Afrika. Voor
de overzichtelijkheid hebben wij onze gedachtegang met betrekking tot een aantal
opdrachten in de thema China uitgewerkt in de bijlagen 1 t/m 8. Hetzelfde hebben wij
gedaan met betrekking tot een aantal opdrachten in de thema Afrika in de bijlagen 9 t/m 15.
Wij realiseren ons dat u bij het maken en aanbieden van bovenstaande lesmateriaal
onbewust en onbekend was van ons sentiment. Dit nemen wij u derhalve niet kwalijk.
Alles bij elkaar genomen zijn wij de mening toegedaan dat de door Kleuteridee
gepresenteerde thema over China niet alleen een zeer foutieve en stereotyperend
afspiegeling van Chinezen is, maar ook racistische trekken vertoont. Het zijn derhalve
achterhaalde clichés over Chinezen/Aziaten. Wij kunnen ons dan ook niet identificeren met,
1

hoe onschuldig bedoeld ook, de representatie van deze thema. Niet alleen zullen dergelijke
clichés een onjuiste representatie van China weergeven, maar het is daarbij zeer
waarschijnlijk dat er schadelijke gevolgen zijn voor kinderen met een Chinese/Aziatische
achtergrond. ‘’Tsjing, tsjang, tsjong’’, ‘’Hanky Panky Shanghai’’, spleetogen trekken en
denigrerende punthoeden zijn niet meer van deze tijd. Het is onprettig en kwetsend.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de door Kleuteridee gepresenteerde thema over Afrika. Al
hoewel wij niet in de positie zijn om voor mensen met een Afrikaanse achtergrond te spreken
willen wij ons hierover wel uitspreken uit solidariteit. De kern is dat wij denken dat het
achterhaalde (kolonialistische) clichés zijn over Afrikanen met negatieve stereotyperingen
zoals ‘’honger’’ en primitiviteit. Eveneens denken wij dat dergelijke clichés een onjuiste
representatie van het continent Afrika weergeeft. Het feit is dat dit bijna niet te doen is gezien
Afrika 54 landen (onafhankelijk en erkend) omvat met ruim 1,3 miljard mensen. Bovendien
zijn wij ook hier weer van mening dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor kinderen met
een Afrikaanse achtergrond.
Zoals u zult begrijpen begint beeldvorming van kinderen al op jonge leeftijd. Het is daarom
een belangrijke verantwoordelijkheid van volwassenen om kinderen van jong af aan in
contact te brengen met diversiteit zonder te focussen op huidskleur, spleetogen en alle
andere uiterlijke kenmerken. Een mooi voorbeeld is attractiepark De Efteling die vorig jaar
Afrikaanse en Aziatische racistische stereotypen in een populaire attractie ging aanpassen
zodat deze attractie beter zou passen bij het huidige tijdsbeeld. Waar het ons om gaat is dat
wij hopen op een constructief overleg met u en dat u hopelijk kunt inzien dat dat bepaalde
inhoud van sommige thema’s van Kleuteridee onacceptabel is. De realiteit is dat iedereen
uniek is en dat het leuk zou moeten zijn voor alle kinderen. Begrijpt u ons alstublieft niet
verkeerd wij zijn Nederlanders van diverse komaf en willen graag een bijdrage leveren aan
een inclusieve samenleving.
Zoals hierboven reeds aangegeven nemen wij het u niet kwalijk dat u waarschijnlijk
onbewust en onbekend was met ons sentiment. Wij verzoeken u echter vriendelijk om de
YouTube-video’s en de hierboven aangekaarte inhoud te verwijderen dan wel aanpast. Wij
horen graag of u met ons de dialoog aan wil gaan om samen tot een inclusiever lesmateriaal
te komen vrij van vooroordelen, stereotypes en racistische elementen.
In afwachting van uw reactie, waarvoor alvast onze dank,
[HANDTEKENING]

Met vriendelijke groet,
Asian Raisins
Mevr. R. J. Luong
Bijlage: lesmateriaal thema’s China en Afrika met bijbehorende opmerkingen
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