
The White Privilege Test komt uit het boek 

Americanah van de Nigeriaanse schrijfster 

Chimamanda Ngozi Adichie. De test is 

geïnspireerd op het artikel ‘White Privilege’ 

van Peggy McIntosh uit 1988, waarin deze 

Amerikaanse feministe de voordelen van 

witte huidskleur onderzoekt. McIntosh 

benadrukt dat naast ras ook klasse, sekse, 

religie en geografische herkomst van 
invloed zijn op iemands positie en op de 

manier waarop mensen zichzelf en anderen 

zien. 

Ras of huidskleur?
Er bestaat maar één menselijk ras, maar 

toch is het onderscheid maken op basis van 

huidskleur wijdverbreid. Het maken van 

onderscheid, meestal ten nadele van 

mensen met een donkere huidskleur, is 

racisme. In de VS is het gebruik van het 

woord race gebruikelijker. Voor de 

Nederlandse vertaling van de White 

Privilege Test gebruiken we  huidskleur.

The White Privilege Test comes from the 

book Americanah by the Nigerian writer 

Chimamanda Ngozi Adichie. She credits 

Peggy McIntosh who wrote 'White Privilege' 

in 1988. In her article this American feminist 

investigates the privileges of her white skin. 

McIntosh emphasizes that besides race, also 

class, gender, religion and geographic origin 

affect a person's position and the way 
people see themselves and others.

 

Race or skin color?
There is only one human race, yet making 

distinctions based on skin color is 

widespread. Making these distinctions, 

mostly to the disadvantage of people with a 

dark complexion, is racism. In the US, the 

use of the word race is more common than 

in the Netherlands. For the Dutch translation 

of the White Privilege Test we use skin color. 

vul in de cirkel het resultaat van je test in / 
use the circle to fill in the results of your test

Deel je uitslag op de wand en/of op social media.
Share your results on the wall and/or on social media.

HartAmsterdamMuseum/Zwart Amsterdam 
@amsterdammuseum #zwartamsterdam

commentaar/comments:

TEST HET 
VOORRECHT VAN 
WIT / WHITE 
PRIVILEGE TEST

The White Privilege Test komt uit het boek 

Americanah van de Nigeriaanse schrijfster 

Chimamanda Ngozi Adichie. De test is 

geïnspireerd op het artikel ‘White Privilege’ 

van Peggy McIntosh uit 1988, waarin deze 

Amerikaanse feministe de voordelen van 

witte huidskleur onderzoekt. McIntosh 

benadrukt dat naast ras ook klasse, sekse, 

religie en geografische herkomst van 
invloed zijn op iemands positie en op de 

manier waarop mensen zichzelf en anderen 

zien. 

Ras of huidskleur?
Er bestaat maar één menselijk ras, maar 

toch is het onderscheid maken op basis van 

huidskleur wijdverbreid. Het maken van 

onderscheid, meestal ten nadele van 

mensen met een donkere huidskleur, is 

racisme. In de VS is het gebruik van het 

woord race gebruikelijker. Voor de 

Nederlandse vertaling van de White 

Privilege Test gebruiken we  huidskleur.

The White Privilege Test comes from the 

book Americanah by the Nigerian writer 

Chimamanda Ngozi Adichie. She credits 

Peggy McIntosh who wrote 'White Privilege' 

in 1988. In her article this American feminist 

investigates the privileges of her white skin. 

McIntosh emphasizes that besides race, also 

class, gender, religion and geographic origin 

affect a person's position and the way 
people see themselves and others.

 

Race or skin color?
There is only one human race, yet making 

distinctions based on skin color is 

widespread. Making these distinctions, 

mostly to the disadvantage of people with a 

dark complexion, is racism. In the US, the 

use of the word race is more common than 

in the Netherlands. For the Dutch translation 

of the White Privilege Test we use skin color. 

vul in de cirkel het resultaat van je test in / 
use the circle to fill in the results of your test

Deel je uitslag op de wand en/of op social media.
Share your results on the wall and/or on social media.

HartAmsterdamMuseum/Zwart Amsterdam 
@amsterdammuseum #zwartamsterdam

commentaar/comments:

TEST HET 
VOORRECHT VAN 
WIT / WHITE 
PRIVILEGE TEST

The White Privilege Test komt uit het boek 

Americanah van de Nigeriaanse schrijfster 

Chimamanda Ngozi Adichie. De test is 

geïnspireerd op het artikel ‘White Privilege’ 

van Peggy McIntosh uit 1988, waarin deze 

Amerikaanse feministe de voordelen van 

witte huidskleur onderzoekt. McIntosh 

benadrukt dat naast ras ook klasse, sekse, 

religie en geografische herkomst van 
invloed zijn op iemands positie en op de 

manier waarop mensen zichzelf en anderen 

zien. 

Ras of huidskleur?
Er bestaat maar één menselijk ras, maar 

toch is het onderscheid maken op basis van 

huidskleur wijdverbreid. Het maken van 

onderscheid, meestal ten nadele van 

mensen met een donkere huidskleur, is 

racisme. In de VS is het gebruik van het 

woord race gebruikelijker. Voor de 

Nederlandse vertaling van de White 

Privilege Test gebruiken we  huidskleur.

The White Privilege Test comes from the 

book Americanah by the Nigerian writer 

Chimamanda Ngozi Adichie. She credits 

Peggy McIntosh who wrote 'White Privilege' 

in 1988. In her article this American feminist 

investigates the privileges of her white skin. 

McIntosh emphasizes that besides race, also 

class, gender, religion and geographic origin 

affect a person's position and the way 
people see themselves and others.

 

Race or skin color?
There is only one human race, yet making 

distinctions based on skin color is 

widespread. Making these distinctions, 

mostly to the disadvantage of people with a 

dark complexion, is racism. In the US, the 

use of the word race is more common than 

in the Netherlands. For the Dutch translation 

of the White Privilege Test we use skin color. 

vul in de cirkel het resultaat van je test in / 
use the circle to fill in the results of your test

Deel je uitslag op de wand en/of op social media.
Share your results on the wall and/or on social media.

HartAmsterdamMuseum/Zwart Amsterdam 
@amsterdammuseum #zwartamsterdam

commentaar/comments:

TEST HET 
VOORRECHT VAN 
WIT / WHITE 
PRIVILEGE TEST

The White Privilege Test komt uit het boek 

Americanah van de Nigeriaanse schrijfster 

Chimamanda Ngozi Adichie. De test is 

geïnspireerd op het artikel ‘White Privilege’ 

van Peggy McIntosh uit 1988, waarin deze 

Amerikaanse feministe de voordelen van 

witte huidskleur onderzoekt. McIntosh 

benadrukt dat naast ras ook klasse, sekse, 

religie en geografische herkomst van 
invloed zijn op iemands positie en op de 

manier waarop mensen zichzelf en anderen 

zien. 

Ras of huidskleur?
Er bestaat maar één menselijk ras, maar 

toch is het onderscheid maken op basis van 

huidskleur wijdverbreid. Het maken van 

onderscheid, meestal ten nadele van 

mensen met een donkere huidskleur, is 

racisme. In de VS is het gebruik van het 

woord race gebruikelijker. Voor de 

Nederlandse vertaling van de White 

Privilege Test gebruiken we  huidskleur.

The White Privilege Test comes from the 

book Americanah by the Nigerian writer 

Chimamanda Ngozi Adichie. She credits 

Peggy McIntosh who wrote 'White Privilege' 

in 1988. In her article this American feminist 

investigates the privileges of her white skin. 

McIntosh emphasizes that besides race, also 

class, gender, religion and geographic origin 

affect a person's position and the way 
people see themselves and others.

 

Race or skin color?
There is only one human race, yet making 

distinctions based on skin color is 

widespread. Making these distinctions, 

mostly to the disadvantage of people with a 

dark complexion, is racism. In the US, the 

use of the word race is more common than 

in the Netherlands. For the Dutch translation 

of the White Privilege Test we use skin color. 

vul in de cirkel het resultaat van je test in / 
use the circle to fill in the results of your test

Deel je uitslag op de wand en/of op social media.
Share your results on the wall and/or on social media.

HartAmsterdamMuseum/Zwart Amsterdam 
@amsterdammuseum #zwartamsterdam

commentaar/comments:

TEST HET 
VOORRECHT VAN 
WIT / WHITE 
PRIVILEGE TEST

De White Privilege Test is gemaakt door het Amsterdam 
Museum als onderdeel van de tentoonstelling  

Zwart Amsterdam (2016)
 

The White Privilege Test was made by the Amsterdam  
Museum as part of the exhibition  

Zwart Amsterdam (2016)



(NL) DOE DE TEST: 
beantwoord elke vraag met ja of nee.

1  Als je de televisie aanzet of een krant openslaat, 

verwacht je dan vooral mensen te zien met een 

andere huidskleur dan die van jou?

2  Als je in je eentje naar een luxe winkel gaat, maak 

je je dan zorgen of iemand je in de gaten houdt?

3  Maak jij je zorgen dat je kinderen geen boeken of 

lesmateriaal hebben die gaan over mensen van hun 

eigen huidskleur?

4  Als je een lening aanvraagt bij de bank, ben je dan 

bang dat je, door je kleur, beschouwd wordt als 

financieel onbetrouwbaar? 

5  Als je vloekt of je slordig kleedt, denk je dat 

mensen misschien zullen zeggen dat dit komt 

doordat je niet geïntegreerd bent?

6  Als je ergens succesvol in bent, verwacht je dan 

dat mensen dit zien als ongebruikelijk voor iemand 

van jouw kleur?

7  Als je kritiek levert op de overheid, ben je dan bang 

dat men je vanwege je huidskleur, afkomst of geloof 

vraagt terug te gaan naar X (X ligt ergens buiten 

Nederland)?  

8  Als een verkeersagent je staande houdt, vraag je je 

dan af of je huidskleur hier iets mee te maken heeft? 

9  Als je ergens aangenomen wordt waar ze aan 

positieve discriminatie doen, ben je dan bang dat je 

collega’s denken dat je alleen maar vanwege je kleur 

aangenomen bent?

10  Als je pleisters, make-up of ondergoed in ‘nude’ 

of ‘huidskleur’ koopt, weet je dan van te voren al dat 

de kleur niet zal lijken op jouw huidskleur? 

resultaten van de test

Resultaten van de test: 

      

(EN) TAKE THE TEST: 
answer each question with yes or no.

1  When you turn on mainstream TV or open a 

mainstream newspaper, do you expect to find mostly 

people of another race?

2  When you go shopping alone at a nice store, do 

you worry that you will be followed or harassed?

3  Do you worry that your children will not have books 

and school materials that are about people of their 

own race?

4  When you apply for a bank loan, do you worry that, 

because of your race, you might be seen as 

financially unreliable?

5  If you swear, or dress shabbily, do you think that 

people might say this is because of the bad morals or 

the poverty or the illiteracy of your race?

6  If you do well in a situation, do you expect to be 

called a credit to your race? Or to be described as 

‘different’ from the majority of your race?

7  If you criticize the government, do you worry that 

you might be seen as a cultural outsider? Or that you 

might be asked to ‘go back to X,’ (X being somewhere 

not in the Netherlands)?

8  If a traffic cop pulls you over, do you wonder if it is 

because of your race?

9  If you take a job with an Affirmative Action 

employer, do you worry that your co-workers will 

think you are unqualified and were hired only 

because of your race?

10  When you use the ‘nude’ color of underwear and 

Band-Aids, do you already know that it will not match 

your skin?

Test results:

 Als je de meeste vragen met nee hebt 
beantwoord: heb je er weleens bij stilgestaan 
dat je met jouw kleur een voorrecht hebt?

If you have answered no to most questions: 
have you ever considered that your skin color 

grants you privilege?

Keer Ja:

Keer Nee:

Times Yes:

Times No:


