MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Marble or Bronze, WTF! - deel 2
terende boodschap!” Gelukkig kon Alain
een beroep doen op zijn collega’s voor
advies over zaken als de belichting,
schaduw en achtergrond.

• De Denker uit het boek “Marble or Bronze, WTF”

Expositie en website
werp, maar het blijkt dat we in 2021 het
probleem nog steeds niet hebben opge- “Positieve reacties!” lacht Stan wanneer
lost.” vertelt Stan verder. Alain heeft
gevraagd naar de ontvangst van het
meer ervaring met racisme gezien zijn
boek. “Mijn vrienden en familie steunen
half-Surinaamse afkomst. “Het doel van
ons enorm en zijn erg te spreken over
ons initiatief is niet om met vingers te
het eindproduct!” Het boek wordt
wijzen.”, geeft de 23-jarige Alain nadruk- momenteel gedrukt, maar de klus is
kelijk aan. “Het gaat in de samenleving
verre van geklaard. Het is nu aan Stan en
vaak goed, maar dat neemt niet weg dat Alain om zich samen met Cynthia in te
men soms onbewust, door mijn huidszetten voor de uitrol van het project. Aan
kleur, ander gedrag naar mij vertoont.”
hen de taak om Marble or Bronze… WTF!
In de vorige editie stelde Cynthia Rosina Alain vertelt rustig dat hij nog nooit langs
onder de aandacht te brengen van de
zich voor als ambassadeur van Marble or een douane is gegaan zonder gefouilwereld. We willen dat het boek een beBronze… WTF!. Nu is het de beurt aan de leerd te worden.
weging in gang zet en wordt gebruikt als
twee heren die vorm en inhoud hebben
middel voor de strijd tegen discriminatie
gegeven aan het indrukwekkende boek“Alle beetjes helpen.”, geven de jongens
en voor gelijkheid. “Het is niet enkel een
werk. Student ondernemingsrecht Stan
aan. Het eigengenoemde ‘salonboek’ is
mooi fotoboek, het is ook een manifest.”,
Nijenhuis (21) en solutionconsultant
bedoeld om mensen – geheel zonder
beklemtoont Stan nogmaals. “Het doel is
Alain Dikken (23) hebben veel tijd geïnverwijten – aan het denken te zetten. Wij
bereikt als men de boodschap verder wil
vesteerd in de productie van het boek.
staan onvoldoende stil bij de keren dat
brengen.”, voegt Alain toe.
Niet alleen hebben ze regelmatig tot
huidskleur een rol speelt bij de meningen
diep in de nacht moeten poseren, ze
van mensen en het maken van beslissin- Om de uitgave van het boek te vieren
hebben ook meegewerkt aan de teksten gen. “Veel mensen hebben absoluut geen staat, onder voorbehoud gezien de
en de vormgeving van het boek. Dit alles kwade zin, maar ze hebben soms simpel- huidige Corona regels, vanaf 22 januari
gebeurde in het diepste geheim. “We
weg niet door wat ze teweegbrengen.”,
een expositie gepland op het Remigiuswaren er nog niet over uit hoe het exact vertelt Alain verder. Stan en Alain probe- plein te Duiven. Hier kunnen bezoekers
vorm zou krijgen.”, legt Alain uit. “De
ren door middel van artistieke expressie vier weken lang genieten van de indrukmissie lag in ieder geval wél op tafel: dis- racisme bespreekbaar te maken.
wekkende imitaties van de jongens van
criminatie is uit de tijd” Met deze overtuibekende standbeelden zoals de denker,
Het
Boek
ging, maken de jongens zich vandaag de
de discuswerper en nog veel meer. Stan
dag nog altijd strijdbaar voor het
“Gelukt? Nee? Opnieuw dan maar weer!”, en Alain zullen bij de opening van de
vertolken van de boodschap: Marble or
tentoonstelling zelf aanwezig zijn.
zo klinkt het tot in de kleine uurtjes in
Bronze… WTF!
een duistere studio in Amsterdam. “Als
Op de site www.morb.wtf kunt u meer te
het boek open wordt geslagen, moet het
Het Idee
weten komen over het initiatief tegen
binnenkomen.”, namen Stan en Alain zich
racisme en is het boek online te
Stan en Alain, beiden lid van stichting
voor toen ze begonnen aan opnieuw een
bestellen!
HOPE XXL, waren in 2017 op bezoek bij
lange nacht van nauwkeurig fotografede Verenigde Naties (VN) in New York. Als ren. De twee jongens
onderdeel van een reisdocumentaire,
poseren als een tal van
kwamen de heren oog in oog te staan
beelden, geïnspireerd
met het alledaagse Amerikaanse leven
door de beeldentuin van
en hoe huidskleur hier een rol in speelt.
de VN. Als solutionconTijdens een rondleiding door de indruksultant heeft Alain kennis
wekkende beeldentuin van het hoofdvan fotografie en media,
kantoor van de VN viel voor hen het
maar het maken van dit
kwartje: “Kunst.”, laat Alain weten. “Een
boek valt volgens hem in
beeld zegt meer dan duizend woorden!” een geheel nieuwe cateZo werd het idee geboren om door
gorie. “Het is buitengemiddel van beelden om een boodschap
woon uitdagend.”, blaast
over te brengen. “Het materiaal waarvan hij uit. “Om je bezig te
een beeld is gemaakt maakt natuurlijk
houden met zowel het
niets uit, we waarderen de persoon, de
poseren als het fotograbeeltenis en niet de kleur”, voegt Stan
feren is een monniken• Jelte van Bommel, Stan Nijenhuis en Alain Dikken buigen
toe. “Discriminatie op huidskleur is voor werk, maar het heeft
zich over een nieuwe kledinglijn voor Marble or Bronze…
mij nooit een ding geweest. Ik onderabsoluut geresulteerd in
schatte eerst de omvang van het onder- een krachtige en confron- WTF!
In het fotoboek Marble or Bronze… WTF!
stellen Stan en Alain zich kwetsbaar op
om structureel racisme onder de aandacht te brengen. Om nadruk te leggen
op de zinloosheid van discriminatie,
poseren ze naakt als bekende standbeelden in het boek dat als instrument dient
voor hun missie; Het zou immers niets
uit moeten maken welke kleur iemand
heef!

Wist u dat……

• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op Lyceum Elst
te Elst (Gld)?
• jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in januari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeld-pagina
www.Hope-xxl.com/MDT?
• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken? Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
• dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

Alles werd op alles gezet om het boek zo
indrukwekkend mogelijk te maken. “We
willen tijdloosheid uitdrukken in de
standbeelden die wij imiteren, van beelden uit de oudheid tot de meer populaire
cultuur.” legt Stan uit. Het resultaat is een
32 pagina tellend boek van 42 x 30 cm.
Het indrukwekkend boekwerk ontbeert
lange teksten, maar veel woorden zijn
ook niet nodig om het standpunt over
racisme te verkondigen; de producties
spreken voldoende tot de verbeelding. In
dit geval zijn drie letters zelfs voldoende:
WTF!

De MDT partners:
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