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‘The	  capacity	  for	  talking	  together	  constituted	  the	  foundation	  for	  democracy,	  far	  more	  fundamental	  

than	  voting.	  As	  one	  ancient	  Greek	  philosopher	  noted,	  ‘When	  voting	  started,	  democracy	  ended.’’	  

William	  Isaacs	  (1999,	  p.	  17)	  
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Voorwoord	  

	  

Met	  deze	  scriptie	  rond	  ik	  mijn	  10	  jarige	  bestaan	  als	  student	  met	  trots	  af,	  ook	  al	  had	  het	  van	  mij	  nog	  

eens	  10	  jaar	  mogen	  duren...	  

	  

De	  keuze	  voor	  een	  scriptieonderwerp	  omtrent	  racisme	  komt	  voort	  uit	  het	  gezin	  waarin	  ik	  ben	  

opgegroeid.	  Met	  een	  geadopteerde	  zus	  ben	  ik	  mij	  van	  jongs	  af	  aan	  bewust	  geweest	  dat	  huidskleur	  in	  

de	  Nederlandse	  samenleving	  helaas	  geen	  neutraal	  gegeven	  is.	  Door	  het	  schrijven	  van	  deze	  scriptie	  

heb	  ik	  veel	  geleerd	  over	  racisme	  en	  dialoog	  en	  ik	  hoop	  dat	  ik	  een	  waardevolle	  bijdrage	  heb	  kunnen	  

leveren	  aan	  de	  kennisvorming	  op	  dit	  gebied.	  	  

	  

Ik	  heb	  genoten	  van	  alle	  ontmoetingen	  die	  ik	  heb	  gehad	  tijdens	  het	  doen	  van	  de	  verschillende	  

interviews.	  De	  mensen	  die	  bereid	  waren	  om	  hun	  verhaal	  met	  mij	  te	  delen	  wil	  ik	  dan	  ook	  als	  eerst	  

bedanken	  aangezien	  ik	  deze	  scriptie	  onmogelijk	  zonder	  hen	  had	  kunnen	  afronden.	  In	  het	  bijzonder	  

wil	  ik	  Marcel	  van	  Kanten	  (auteur	  van	  de	  historische	  autobiografie	  ‘Wortelzucht	  –	  De	  geschiedenis,	  

dat	  ben	  ik’)	  bedanken	  voor	  het	  delen	  van	  zijn	  verhaal,	  zijn	  openheid	  en	  het	  advies	  en	  de	  input	  die	  hij	  

mij	  gaf.	  Mijn	  scriptiebegeleider,	  Nicole	  Immler,	  heeft	  mij	  gepusht	  om	  alle	  academische	  skills	  die	  ik	  in	  

mij	  heb	  eruit	  te	  halen,	  waarvoor	  ik	  ontzettend	  dankbaar	  ben	  omdat	  ik	  zo	  veel	  heb	  geleerd	  tijdens	  het	  

schrijfproces.	  Ik	  ben	  heel	  blij	  dat	  ik	  een	  onderwerp	  heb	  kunnen	  kiezen	  voor	  deze	  scriptie	  waar	  ik	  mij	  

zo	  betrokken	  bij	  voel	  en	  dat	  Nicole	  mij	  hierbij	  wilde	  begeleiden	  en	  net	  zo	  enthousiast	  was	  als	  ik.	  	  

	  

Alike,	  ik	  wil	  je	  bedanken	  voor	  alle	  gezellige	  afleiding	  samen	  met	  Nnenna	  &	  Yaro.	  Zonder	  de	  geboorte	  

van	  de	  tweeling	  was	  mijn	  scriptieproces	  een	  grauwe	  periode	  geweest.	  Richard,	  bedankt	  voor	  je	  

creatieve	  vaardigheden	  om	  mijn	  scriptievormgeving	  te	  professionaliseren.	  Abby,	  bedankt	  voor	  het	  

zijn	  van	  mijn	  academische	  voorbeeldzus.	  Papa	  en	  mama,	  bedankt	  voor	  jullie	  interesse	  en	  emotionele	  

steun.	  Ilja,	  bedankt	  voor	  elke	  keer	  dat	  ik	  tegen	  je	  aan	  mocht	  praten	  over	  mijn	  ideeën	  en	  

hersenspinsel	  en	  dat	  je	  met	  mij	  mee	  dacht,	  zonder	  jou	  was	  mijn	  hoofd	  ontploft.	  Ik	  ga	  het	  missen	  om	  

samen	  met	  jou	  te	  studeren	  maar	  ik	  ben	  een	  geluksvogel	  dat	  wij	  elkaar	  tijdens	  de	  opleiding	  hebben	  

gevonden.	  	  
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Samenvatting	  

In	  Nederland	  is	  het	  maatschappelijke	  gesprek	  over	  racisme	  al	  tien	  jaar	  bezig,	  maar	  de	  Black	  Lives	  

Matter	  demonstraties	  van	  afgelopen	  zomer	  klonken	  luider	  dan	  ooit.	  Vanuit	  verschillende	  

maatschappelijke	  organisaties,	  universiteiten	  en	  vanuit	  de	  politiek	  wordt	  het	  belang	  van	  dialoog	  

genoemd	  als	  middel	  om	  het	  gesprek	  over	  racisme	  gaande	  te	  houden	  en	  om	  te	  zorgen	  voor	  erkenning	  

en	  verbinding	  in	  een	  samenleving	  die	  gekenmerkt	  lijkt	  door	  polarisatie.	  In	  Nederland	  is	  er	  nog	  weinig	  

onderzoek	  gedaan	  naar	  hoe	  dialooginitiatieven	  uitwerken	  in	  de	  praktijk.	  Door	  het	  samenbrengen	  van	  

twee	  verschillenden	  dialoogperspectieven,	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  en	  de	  

praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  van	  filosoof	  Isaacs,	  en	  daarbij	  empirische	  data	  te	  betrekken	  over	  

de	  ervaring	  met	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoog,	  wil	  ik	  bijdragen	  aan	  verdere	  kennisvorming	  

op	  dit	  gebied.	  	  

Mijn	  scriptie	  laat	  zien	  dat	  de	  ongelijke	  machtsverhoudingen	  in	  de	  samenleving	  een	  grote	  stempel	  

drukken	  op	  de	  dialoog	  en	  dat	  er	  wordt	  gezocht	  naar	  vormen	  om	  hier	  mee	  om	  te	  kunnen	  gaan.	  

Binnen	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering,	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafels	  die	  de	  casus	  

vormde	  voor	  dit	  onderzoek,	  wordt	  er	  rekening	  gehouden	  met	  ongelijke	  machtsverhoudingen	  

doordat	  alle	  betrokkenen	  afgebakende	  spreektijd	  krijgen	  in	  een	  zeer	  gestructureerde	  vorm	  van	  

dialoog.	  Dit	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  er	  ruimte	  wordt	  gemaakt	  voor	  de	  deelnemers	  om	  zich	  gehoord	  te	  

voelen	  en	  erkenning	  te	  krijgen	  voor	  hun	  verhaal.	  De	  betekenis	  van	  ‘horen’	  is	  dan	  niet	  alleen	  het	  

luisteren	  naar	  de	  ander.	  Het	  betekent	  dat	  de	  gesprekspartner	  teruggeeft	  wat	  hij/zij	  heeft	  gehoord	  

aan	  de	  ander,	  op	  een	  manier	  waardoor	  die	  ander	  voelt	  dat	  er	  geluisterd	  is.	  De	  grote	  waarde	  die	  dit	  

had	  voor	  de	  deelnemers	  laat	  zien	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  eerst	  alle	  stemmen	  te	  horen	  voordat	  er	  

überhaupt	  sprake	  kan	  zijn	  van	  een	  dialoog.	  Ondanks	  dat	  Isaacs	  deze	  gestructureerde	  en	  gestuurde	  

vorm	  als	  beperking	  zou	  zien	  om	  tot	  dialoog	  te	  komen	  lijkt	  deze	  vorm	  van	  dialoog	  een	  passende	  

benadering	  in	  de	  context	  van	  de	  huidige	  globaliserende	  samenleving	  waar	  thema’s	  rond	  ras	  en	  

gender	  spelen.	  Het	  zou	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  een	  voorstadium	  of	  basisvoorwaarde	  van	  dialoog	  

dat	  een	  meer	  open	  karakter	  heeft.	  	  
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1.	  Inleiding	  
De	  protesten	  van	  de	  Black	  Lives	  Matter	  beweging	  klinken	  na	  de	  moord	  op	  George	  Floyd	  luider	  dan	  

ooit.	  In	  Nederland	  is	  het	  gesprek	  over	  institutioneel	  racisme	  al	  meer	  dan	  10	  jaar	  gaande	  waarbij	  

onderwerpen	  als	  etnisch	  profileren	  door	  de	  politie,	  spreekkoren	  bij	  voetbalwedstrijden	  en	  

discriminatie	  op	  de	  arbeidsmarkt	  besproken	  worden.	  Minister-‐president	  Rutte	  zei	  in	  2013	  nog	  dat	  

‘zwarte	  Piet	  nou	  eenmaal	  zwart	  is’	  maar	  heeft	  onlangs	  aangegeven	  hierover	  van	  gedachte	  te	  zijn	  

veranderd.1	  Op	  1	  juli,	  Keti	  Koti,	  de	  dag	  dat	  de	  afschaffing	  van	  de	  slavernij	  wordt	  herdacht	  en	  gevierd,	  

werd	  er	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  gedebatteerd	  over	  racisme	  in	  Nederland.	  Uit	  dit	  debat	  kwam	  voort	  dat	  

2023	  omgedoopt	  zou	  worden	  tot	  herdenkingsjaar	  voor	  het	  slavernijverleden.	  Het	  is	  dan	  150	  jaar	  

geleden	  dat	  in	  Suriname	  de	  slavernij	  in	  praktijk	  ophield	  te	  bestaan.	  Daarnaast	  heeft	  het	  kabinet	  een	  

commissie	  benoemd	  die	  het	  maatschappelijke	  debat	  over	  het	  slavernijverleden	  op	  gang	  moet	  

brengen.	  Bekende	  Nederlanders	  zoals	  muzikant	  Typhoon	  en	  ex-‐profvoetballer	  Edgar	  Davids	  nemen	  

hiervoor	  samen	  met	  anderen	  plaats	  in	  een	  dialooggroep	  onder	  het	  voorzitterschap	  van	  de	  

Antilliaanse	  politicus	  Frits	  Goedgedrag.	  Minister	  van	  Binnenlandse	  zaken	  Ollongren	  hoopt	  hiermee	  

Nederlanders	  te	  verbinden	  en	  ‘een	  bredere	  erkenning	  voor	  dit	  gedeelde	  verleden’	  te	  bereiken2.	  	  

Vanuit	  de	  politiek	  maar	  ook	  vanuit	  maatschappelijk	  betrokken	  organisaties	  wordt	  het	  belang	  van	  

dialoog	  benoemd	  in	  het	  huidige	  debat	  over	  racisme.	  Het	  zou	  voor	  erkenning	  en	  verbinding	  moeten	  

zorgen	  in	  een	  samenleving	  die	  gekenmerkt	  lijkt	  te	  zijn	  door	  polarisatie.	  	  

	  

1.	  1	  Probleemstelling	  

Vanuit	  de	  politiek,	  zoals	  bovengenoemde	  voorbeelden	  laten	  zien,	  wordt	  dialoog	  gezien	  als	  een	  

middel	  om	  polarisatie	  tegen	  te	  gaan,	  maar	  er	  is	  nog	  weinig	  wetenschappelijk	  onderzoek	  gedaan	  naar	  

dialoog	  in	  de	  praktijk	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020;	  Levy,	  2020,	  Lane,	  2020).	  Hierdoor	  kan	  kennis	  over	  

dialoog	  niet	  worden	  geïnventariseerd	  of	  geanalyseerd.	  Gebrek	  aan	  verzameling	  en	  analyse	  heeft	  tot	  

gevolg	  dat	  mensen	  die	  een	  dialoog	  willen	  organiseren	  geen	  profijt	  hebben	  van	  inzichten	  die	  eerdere	  

dialooginitiatieven	  hebben	  gebracht	  waardoor	  de	  dialogen	  niet	  in	  een	  optimale	  vorm	  plaatsvinden	  

en	  ook	  niet	  de	  optimale	  resultaten	  en	  impact	  hebben.	  Naast	  een	  gebrek	  aan	  praktijkgericht	  

onderzoek	  zorgt	  ook	  de	  verscheidenheid	  aan	  definities	  van	  het	  concept	  dialoog	  in	  de	  

wetenschappelijke	  studies	  ervoor	  dat	  de	  toepassing	  ervan	  in	  de	  praktijk	  wordt	  bemoeilijkt	  (Lane,	  

2020,	  p.1).	  	  

Er	  zijn	  verschillende	  wetenschappelijke	  disciplines	  van	  waaruit	  de	  dialoog	  wordt	  beschreven	  en	  

bestudeerd,	  bijvoorbeeld	  vanuit	  het	  filosofisch	  perspectief,	  het	  pedagogische	  perspectief,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://nos.nl/artikel/564038-‐rutte-‐piet-‐is-‐nou-‐eenmaal-‐zwart.html	  
2 https://nos.nl/artikel/2339240-‐geen-‐excuses-‐voor-‐slavernijverleden-‐wel-‐herdenkingsjaar-‐in-‐2023.html 
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levensbeschouwelijk	  perspectief	  en	  sinds	  de	  afgelopen	  15	  jaar	  ook	  vanuit	  het	  interculturele	  

perspectief.	  Omdat	  dit	  laatste	  perspectief	  zich	  specifiek	  focust	  op	  de	  huidige	  sociaal-‐politieke	  vraag	  

‘hoe	  om	  te	  gaan	  met	  super-‐diversiteit	  in	  gepolariseerde	  multiculturele	  samenlevingen’	  (Mansouri,	  

2017;	  Modood,	  2014;	  Vertovec,	  2007;	  Zapata-‐Barrero,	  2017)	  lijkt	  dit	  een	  passende	  benadering	  voor	  

de	  dialoog	  omtrent	  de	  huidige	  problematiek	  rond	  racisme	  in	  Nederland.	  	  

Binnen	  de	  interculturele	  studies	  is	  vaak	  het	  belang	  beschreven	  van	  interactie	  tussen	  individuen	  uit	  

verschillende	  sociaal-‐culturele	  achtergronden.	  Daarbij	  wordt	  ook	  specifiek	  de	  dialoog	  beschreven	  als	  

middel	  om	  de	  gewenste	  interactie	  te	  bereiken	  (Besley	  &	  Peters,	  2011;	  Ganesh	  &	  Holmes,	  2011;	  

Zapata	  &	  Barrero,	  2017).	  Dialoog	  wordt	  binnen	  de	  interculturele	  studies	  over	  het	  algemeen	  gezien	  

als	  een	  betekenisvolle	  interactie	  die	  gebaseerd	  is	  op	  wederzijds	  begrip,	  respect	  en	  acceptatie	  van	  

culturele	  verschillen.	  Het	  hoofddoel	  is	  erkenning,	  respect	  en	  acceptatie	  van	  verschillen	  en	  daarnaast	  

ook	  een	  beter	  begrip	  van	  diverse	  perspectieven	  in	  de	  context	  van	  culturele	  en	  religieuze	  rechten	  

(Elias	  &	  Mansouri,	  2020,	  p.513).	  De	  basis	  voor	  deze	  dialoogbenadering	  is	  de	  relationele	  contact	  

theorie,	  afkomstig	  uit	  de	  sociale	  psychologie,	  die	  het	  belang	  onderstreept	  van	  interpersoonlijk-‐	  en	  

intergroeprelaties	  bij	  het	  vormgeven	  van	  een	  samenleving	  (Donati,	  2009;	  Levrau	  &	  Loobuyck,	  2013;	  

Ngada	  &	  Zúñiga,	  2003,	  in	  Elias	  &	  Mansouri,	  2020,	  p.	  495).	  In	  het	  bijzonder	  de	  contacthypothese,	  die	  

stelt	  dat	  positieve	  interactie	  tussen	  leden	  van	  verschillende	  groepen	  de	  potentie	  heeft	  vooroordelen	  

tussen	  groepen	  te	  verminderen	  en	  positieve	  attitudes	  en	  tolerantie	  te	  bevorderen	  (Allport,	  1954;	  

Pettigrew	  &	  Trop,	  2005).	  Uit	  reviewonderzoek	  van	  Frantell	  et	  al.	  (2019)	  blijkt	  dat	  er	  weinig	  

consistentie	  is	  in	  de	  methodes	  die	  worden	  gebruikt	  binnen	  intergroepsdialogen,	  er	  is	  namelijk	  geen	  

vaststaand	  protocol	  ontwikkeld.	  Frantell	  et	  al.	  stellen	  daarom	  dat	  het	  van	  belang	  is	  dat	  er	  verder	  

onderzoek	  gedaan	  wordt	  naar	  deze	  vorm	  van	  dialoog	  en	  hoe	  deze	  zich	  verhoudt	  tot	  traditionele	  

methodes	  (2019,	  p.	  687).	  	  

In	  tegenstelling	  tot	  het	  relatief	  nieuwe	  interculturele	  perspectief	  is	  de	  traditionele	  dialoog	  vanuit	  het	  

filosofisch	  perspectief	  meer	  dan	  tweeduizend	  jaar	  oud	  met	  de	  Griekse	  filosoof	  Socrates	  als	  

boegbeeld.	  In	  de	  20ste	  eeuw	  ontstond	  er	  hernieuwde	  interesse	  in	  de	  dialoog	  gebaseerd	  op	  deze	  

socratische	  filosofische	  traditie.	  Auteurs	  zoals	  Bakhtin	  (1981),	  Bohm	  (1991),	  Buber	  (1958),	  Gadamer	  

(1980)	  en	  Rogers	  (1961)	  speelden	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  deze	  heropleving	  (In	  Lane,	  2020).	  Deze	  

auteurs	  zagen	  dialoog	  over	  het	  algemeen	  als	  een	  vorm	  van	  communicatie	  waarbij	  deelnemers	  

betrokken,	  respectvol	  en	  vertrouwensvol	  zijn	  richting	  de	  ander.	  Echter,	  een	  belangrijke	  subthema	  

binnen	  deze	  literatuur	  is	  dat	  er	  ook	  bepaalde	  vormen	  van	  dialoog	  inferieur	  zouden	  zijn,	  zo	  stellen	  

auteurs	  zoals	  Buber	  (1958)	  en	  Bohm	  (2006)	  (In	  Lane,	  2020).	  Buber	  maakte	  het	  volgende	  onderscheid	  

in	  dialoog:	  I	  and	  Thou	  waarbij	  mensen	  respectvol	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  gaan	  en	  de	  I	  and	  It	  waarbij	  de	  

ander	  in	  de	  dialoog	  gezien	  wordt	  als	  een	  object.	  Vergelijkbaar	  stelde	  David	  Bohm,	  een	  voorstander	  

en	  facilitator	  van	  dialoog	  in	  de	  praktijk,	  dat	  de	  dialoog	  geen	  discussie	  was,	  noch	  een	  debat.	  Hij	  
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beschreef	  Dialoog	  (met	  een	  hoofdletter)	  als	  een	  specifieke	  vorm	  van	  groepsinteractie	  ‘in	  which	  

collective	  learning	  takes	  place	  and	  out	  of	  which	  a	  sense	  of	  increased	  harmony,	  fellowship	  and	  

creativity	  can	  arise’	  (Bohm	  et	  al,	  1991,	  p.	  2).	  	  

Filosoof	  en	  dialecticus	  William	  Isaacs	  (1991)	  ontwikkelde	  aan	  de	  hand	  van	  het	  werk	  van	  Bohm	  een	  

‘action	  theory	  of	  dialogue’	  waarin	  impliciete	  gedachtenpatronen	  een	  centrale	  rol	  innemen.	  Dit	  maakt	  

deze	  theorie	  interessant	  voor	  de	  huidige	  sociaal-‐politieke	  uitdagingen	  rond	  het	  thema	  racisme	  omdat	  

impliciete	  gedachtenpatronen	  ook	  centraal	  worden	  gesteld	  in	  postkoloniale	  studies.	  De	  grondlegger	  

van	  de	  postkoloniale	  studie	  Edward	  Said	  beschrijft	  het	  begrip	  ‘cultureel	  archief’	  als	  het	  structurele	  

denken	  in	  ongelijkheid	  gebaseerd	  op	  ras/etniciteit	  wat	  zijn	  oorsprong	  kent	  in	  het	  kolonialisme	  en	  

imperialisme	  uit	  de	  negentiende	  eeuw	  (1979,	  p.	  52/53).	  Antropologe	  Wekker	  bouwt	  voort	  op	  zijn	  

werk	  door	  een	  bredere	  definitie	  te	  beschrijven	  van	  het	  begrip	  met	  een	  meer	  operationele	  visie.	  

Wekker	  schrijft:	  	  

‘Het	  culturele	  archief	  bevindt	  zich	  in	  veel	  dingen:	  in	  de	  manier	  waarop	  we	  denken,	  dingen	  

doen	  en	  naar	  de	  wereld	  kijken,	  in	  wat	  we	  (seksueel)	  aantrekkelijk	  vinden,	  in	  de	  manier	  

waarop	  onze	  affectieve	  en	  rationele	  economieën	  zijn	  georganiseerd	  en	  onderling	  verbonden	  

zijn.	  Het	  belangrijkste	  is	  dat	  het	  zich	  tussen	  onze	  oren	  en	  in	  onze	  harten	  en	  zielen	  bevindt…	  

Mijn	  gebruik	  van	  de	  term	  verwijst…	  naar	  ‘een	  opslagplaats	  voor	  het	  geheugen’	  (…)	  en	  dit	  alles	  

gebaseerd	  op	  vierhonderd	  jaar	  imperiale	  heerschappij.’	  (2018,	  p.33)	  

Individuele	  en	  collectieve	  racistische	  gedachtenpatronen	  zouden	  in	  de	  dialoog	  zoals	  beschreven	  door	  

Isaacs	  op	  reflectieve	  manier	  onderwerp	  kunnen	  worden,	  waardoor	  bewustwording	  en	  gedeelde	  

betekenisgeving	  kan	  ontstaan.	  Net	  als	  Bohm	  en	  Buber	  beschrijft	  Isaacs	  (1999)	  dat	  de	  dialoog	  een	  

bijzondere	  vorm	  van	  communicatie	  is.	  Isaacs	  (1999)	  definieert	  de	  dialoog	  als	  volgt:	  ‘dialogue	  is	  a	  

conversation	  with	  a	  centre,	  not	  sides’.	  Het	  is	  een	  onderzoek	  naar	  de	  processen,	  aannames	  en	  

zekerheden	  die	  deel	  uitmaken	  van	  de	  dagelijkse	  ervaring	  van	  mensen.	  Het	  is	  een	  proces	  waarbij	  

collectieve	  gedachtenpatronen	  worden	  doorbroken	  waardoor	  er	  ruimte	  ontstaat	  voor	  nieuw	  inzicht.	  

Het	  is	  een	  conversatie	  die	  zich	  kan	  ontwikkelen	  tot	  dialoog	  doordat	  deelnemers	  hun	  (voor)oordelen	  

kunnen	  opschorten.	  Reflectie	  op	  aannames	  en	  op	  impliciete	  regels	  van	  het	  discours	  waarin	  de	  

conversatie	  plaatst	  vindt	  zijn	  voor	  Isaacs	  de	  basisvoorwaarde	  voor	  ‘generative	  dialogue’.	  De	  

dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  zal	  in	  het	  theoretisch	  kader	  verder	  beschreven	  worden.	  	  

Om	  gehoor	  te	  geven	  aan	  de	  oproep	  van	  verschillende	  auteurs	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020;	  Levy,	  2020)	  

om	  verder	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  praktijk	  van	  de	  dialoog	  richt	  ik	  mij	  in	  dit	  onderzoek	  op	  de	  

praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoog.	  Om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  dit	  onderzoeksgebied	  wil	  ik	  

onderzoeken	  wat	  de	  ervaring	  is	  van	  deelnemers	  van	  een	  intercultureel	  dialoog.	  Bij	  het	  onderzoeken	  

van	  de	  ervaring	  wordt	  onder	  andere	  gekeken	  naar	  de	  verwachtingen,	  de	  beleving	  tijdens	  de	  dialoog	  

en	  ook	  hoe	  men	  achteraf	  op	  de	  dialoog	  terugkijkt.	  Deze	  ervaringen	  en	  de	  methode	  van	  de	  dialoog	  wil	  
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ik	  analyseren	  aan	  de	  hand	  van	  een	  traditionele	  vorm	  van	  dialoog	  zoals	  beschreven	  vanuit	  het	  

filosofische	  perspectief	  van	  Isaacs.	  Isaacs	  praktijkgerichte	  benadering	  kan	  inzichten	  bieden	  op	  de	  

basisvoorwaarden,	  de	  onderliggende	  structuren	  en	  de	  definitie	  van	  de	  interculturele	  dialoog.	  Door	  

niet	  alleen	  de	  theorie	  van	  deze	  twee	  benaderingen	  naast	  elkaar	  te	  leggen,	  maar	  ook	  de	  ervaringen	  

van	  de	  deelnemers	  erbij	  te	  betrekken	  kan	  een	  vollediger	  beeld	  worden	  gegeven	  van	  hoe	  de	  

verschillende	  aspecten	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  in	  de	  praktijk	  uitwerken	  en	  in	  verhouding	  staan	  

tot	  Isaacs	  benadering.	  

	  

De	  casus	  die	  is	  gekozen	  voor	  het	  praktijkonderzoek	  is	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  welke	  in	  de	  traditie	  

van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  staat.	  Deze	  casus	  sluit	  aan	  bij	  de	  huidige	  maatschappelijke	  

problemen	  rond	  racisme	  en	  het	  gesprek	  over	  het	  koloniale	  verleden	  van	  Nederland.	  Naast	  de	  

jaarlijkse	  Keti	  Koti	  herdenking	  en	  viering	  op	  1	  juli	  worden	  er	  sinds	  2012	  ook	  gedurende	  het	  hele	  jaar	  

‘Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafels’	  (KKDT)	  georganiseerd	  in	  heel	  Nederland.	  De	  KKDT	  zijn	  bijeenkomsten	  waar	  

mensen	  samen	  stilstaan	  bij	  het	  gedeelde	  slavernijverleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  voor	  het	  heden.	  

Het	  doel	  hiervan	  is	  om	  meer	  bewustwording	  te	  creëren	  rond	  gevoelens,	  ervaringen	  en	  handelingen	  

met	  betrekking	  tot	  de	  koloniale	  geschiedenis	  en	  haar	  gevolgen.	  Daarbij	  wordt	  benadrukt	  dat	  dit	  

verleden	  niet	  alleen	  betrekking	  heeft	  op	  de	  afstammelingen	  van	  voormalige	  tot	  slaaf	  gemaakten,	  

maar	  ook	  op	  de	  afstammelingen	  die	  direct	  ofwel	  indirect	  geprofiteerd	  hebben	  van	  de	  slavernij3.	  Het	  

samenbrengen	  van	  deze	  twee	  verschillende	  perspectieven	  staat	  centraal	  tijdens	  de	  KKDT.	  Doordat	  

KKDT	  de	  deelnemers	  verdeelt	  in	  twee	  groepen,	  namelijk	  mensen	  die	  geen	  migratieachtergrond	  

hebben,	  de	  ‘witte	  mensen’	  en	  mensen	  met	  een	  migratieachtergrond,	  de	  ‘zwarte	  mensen’	  staan	  deze	  

twee	  groepen	  centraal	  in	  de	  dialoogmethode.	  Hiervoor	  is	  gekozen	  zodat	  deelnemers	  zich	  bewust	  

worden	  van	  hun	  eigen	  positie	  als	  ‘zwart’	  of	  ‘wit’.	  	  

Tot	  nu	  toe	  is	  er	  nog	  weinig	  onderzoek	  gedaan	  in	  Nederland	  over	  hoe	  dit	  soort	  dialooginitiatieven	  in	  

de	  praktijk	  werken.	  Er	  is	  één	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  KKDT	  door	  kennisinstituut	  Movisie.	  Movisie	  

heeft	  in	  samenwerking	  met	  Kennisplatform	  Integratie	  en	  Samenleving	  (KIS)	  een	  ‘Wat	  Werkt’	  dossier	  

gemaakt	  waarin	  zij	  wetenschappelijke	  kennis	  over	  het	  effectief	  bestrijden	  van	  discriminatie	  

toegankelijk	  willen	  maken	  voor	  de	  praktijk4.	  In	  dit	  dossier	  beschrijven	  zij	  de	  KKDT	  als	  voorbeeld	  van	  

een	  veelbelovende	  praktijk	  naar	  aanleiding	  van	  hun	  onderzoek.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  de	  theoretische	  

onderbouwing	  en	  werkwijze	  van	  KKDT	  beschreven	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  hun	  methode	  

(Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018).	  Daarnaast	  hebben	  ze	  ook	  een	  beperkt	  aantal	  interviews	  gehouden	  met	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.ketikotitafel.nl/uploads/9/4/8/2/94820406/kkt_handleiding_170.pdf	  
4 http://www.ketikotitafel.nl/uploads/9/4/8/2/94820406/wat-‐werkt-‐bij-‐het-‐verminderen-‐van-‐discriminatie-‐
def_0.pdf 
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uitvoerders	  en	  deelnemers	  om	  te	  achterhalen	  hoe	  zij	  de	  KKDT	  hebben	  ervaren.	  Om	  meer	  zicht	  te	  

krijgen	  op	  de	  ervaringen	  van	  de	  deelnemers	  zijn	  meer	  diepte	  interviews	  nodig	  volgens	  Movisie.	  	  

Met	  deze	  scriptie	  wil	  ik	  gehoor	  geven	  aan	  de	  oproep	  van	  Levy	  (2020)	  om	  meer	  praktijkgericht	  

onderzoek	  te	  doen	  naar	  dialoog	  in	  Nederland	  zodat	  dit	  gebrek	  aan	  kennis	  opgevuld	  kan	  worden.	  Dit	  

zal	  gebeuren	  door	  empirisch	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  hoe	  de	  interculturele	  dialoogpraktijk	  wordt	  

ervaren	  en	  hoe	  deze	  praktijk	  zich	  verhoudt	  tot	  het	  theoretisch	  kader	  van	  Isaacs	  (1999).	  Door	  het	  

samenbrengen	  van	  een	  praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  die	  zijn	  wortels	  kent	  in	  een	  eeuwenoude	  

filosofische	  dialoogtraditie	  met	  de	  relatief	  nieuwe	  interculturele	  dialoogbenadering	  wil	  ik	  een	  

bijdragen	  aan	  de	  theoretische	  doordenking	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  en	  inzicht	  krijgen	  op	  de	  

huidige	  praktijken	  op	  dit	  gebied.	  	  

	  

1.2	  Doel	  en	  vraagstelling	  

Voor	  het	  theoretische	  leerdoel	  wordt	  onderzocht	  of	  de	  filosofische	  dialoogbenadering	  inzichten	  kan	  

bieden	  op	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoog.	  Daarnaast	  is	  er	  het	  doel	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  

hoe	  intercultureel	  dialoog	  wordt	  ervaren	  door	  deelnemers.	  

	  

Centrale	  vraagstelling:	  Hoe	  verhouden	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  zich	  tot	  de	  

praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  van	  filosoof	  Isaacs?	  	  

	  

Deze	  vraag	  wordt	  beantwoord	  met	  behulp	  van	  de	  volgende	  deelvragen:	  

-‐ Hoe	  ziet	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  eruit	  in	  de	  KKDT	  praktijk?	  	  

-‐ Wat	  is	  de	  visie	  en	  ervaring	  van	  de	  oprichters	  van	  de	  KKDT?	  	  

-‐ Wat	  is	  de	  ervaring	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  KKDT?	  

-‐ Hoe	  verhoudt	  de	  KKDT	  praktijk	  zich	  tot	  de	  interculturele	  dialoogbenadering?	  

-‐	  	  	   Hoe	  kunnen	  de	  ervaringen	  van	  de	  KKDT	  praktijk	  geïnterpreteerd	  worden	  vanuit	  de	  

benadering	  van	  Isaacs?	  	  	  
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H.2	  Theoretisch	  Kader:	  De	  interculturele	  dialoogbenadering	  

en	  de	  praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  en	  de	  praktijkgerichte	  

dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  beschreven.	  Het	  hoofdstuk	  begint	  met	  een	  uiteenzetting	  van	  de	  

huidige	  Nederlandse	  context	  van	  de	  antiracismebeweging	  van	  waaruit	  de	  vraag	  naar	  dialoog	  is	  

opgekomen.	  Hier	  worden	  beide	  benaderingen	  op	  betrokken.	  	  

	  

2.1	  Antiracismebeweging	  in	  Nederland	  en	  de	  vraag	  naar	  dialoog	  

De	  aanleiding	  voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  steeds	  luider	  wordende	  protesten	  tegen	  racisme	  in	  

Nederland.	  Om	  een	  beeld	  te	  geven	  van	  de	  context	  waarin	  Nederland	  zich	  bevindt	  omtrent	  de	  

antiracismebeweging	  zal	  allereerst	  in	  worden	  gegaan	  op	  wat	  wordt	  verstaan	  onder	  het	  begrip	  

racisme	  en	  hoe	  het	  is	  ontstaan.	  Daarna	  zal	  worden	  getoond	  hoe	  de	  antiracismebeweging	  zich	  heeft	  

ontwikkeld	  in	  Nederland	  en	  welke	  betekenis	  dialoog	  heeft	  binnen	  deze	  beweging.	  Als	  laatst	  wordt	  

beschreven	  hoe	  verschillende	  auteurs	  aankijken	  tegen	  dialoog	  binnen	  asymmetrische	  

machtsverhoudingen.	  	  

	  

2.1.1	  Racisme	  

In	  deze	  scriptie	  zal	  de	  volgende	  definitie	  van	  racisme	  van	  Clair	  &	  Denis	  (2015,	  p.	  858)	  worden	  

gebruikt:	  	  

	  

‘Racism	  entails	  an	  ideology	  of	  racial	  inferiority	  that	  generates	  or	  reproduces	  racial	  

domination	  and	  exploitation.	  Whether	  conceptualized	  as	  individual-‐level	  prejudice,	  group-‐

level	  institutional	  policies,	  or	  both,	  racism	  is	  a	  taken-‐for-‐granted	  belief	  system	  which	  posits	  

that	  some	  racial	  groups	  are	  naturally	  superior	  to	  or	  more	  deserving	  of	  material	  and	  symbolic	  

resources	  than	  other	  groups.’	  	  

	  

Deze	  definitie	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  toevoeging	  van	  Olivier	  (2019,	  p,	  2):	  	  	  

	  

‘	  (…)	  racism	  also	  involves	  the	  power	  to	  enforce	  racial	  inequalities.	  In	  western	  democracies,	  

racism	  has	  taken	  the	  form	  of	  white	  supremacy,	  which	  entails	  systematic	  advantages	  (e.g.,	  

access	  to	  resources	  and	  opportunities)	  for	  persons	  defined	  as	  white,	  and	  systematic	  

disadvantages	  (including	  stigmatization)	  for	  others,	  especially	  black	  and	  indigenous	  people’.	  	  
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De	  ‘wetenschappelijke’	  argumenten	  voor	  hiërarchische	  verschillen	  tussen	  volkeren	  doet	  in	  de	  15de	  

eeuw	  opgang.	  Dit	  wordt	  in	  de	  18de	  en	  19de	  eeuw	  verder	  ontwikkeld	  tot	  een	  breed	  geaccepteerde	  

wetenschappelijke	  discipline	  en	  vormt	  mede	  de	  basis	  voor	  koloniaal	  beleid	  en	  de	  legitimatie	  van	  

slavernij	  (Grosfoguel,	  2013).	  Wetenschappers	  en	  politici	  waren	  het	  er	  na	  1945	  over	  eens	  dat	  ras	  als	  

ordeningsprincipe	  niet	  meer	  kon.	  Etniciteit	  werd	  de	  meer	  gangbare	  term.	  Bepalend	  hiervoor	  was	  de	  

wetenschappelijke	  ontmanteling	  van	  het	  rassenbegrip	  door	  UNESCO	  en	  dit	  zorgde	  ook	  voor	  de	  

geboorte	  van	  het	  begrip	  mensenrechten	  als	  universeel	  recht	  (Stuurman,	  2009).	  Ras	  werd	  weggezet	  

als	  een	  sociale	  constructie	  en	  iets	  wat	  ‘we’	  niet	  meer	  deden:	  het	  werd	  een	  taboe.	  Dit	  betekende	  niet	  

dat	  het	  rassendenken	  helemaal	  verdween	  uit	  de	  wetenschap,	  net	  als	  dat	  het	  in	  de	  maatschappelijke	  

praktijk	  ook	  aanwezig	  bleef	  (Hondius,	  2014).	  

De	  diepe	  wortels	  van	  het	  rassendenken	  en	  het	  daaraan	  verbonden	  gevaar	  van	  racisme	  zijn	  sterk	  

verankerd	  in	  de	  Nederlandse	  maatschappijstructuur	  maar	  meer	  nog	  in	  ons	  collectieve	  bewustzijn	  

(Wekker,	  2018).	  Said	  heeft	  de	  term	  ‘cultureel	  archief’	  bedacht	  om	  het	  structurele	  denken	  in	  

ongelijkheid	  gebaseerd	  op	  ras/etniciteit	  te	  beschrijven,	  wat	  zijn	  oorsprong	  kent	  in	  het	  kolonialisme	  

en	  imperialisme	  uit	  de	  negentiende	  eeuw	  (1979,	  p.	  52/53).	  	  

	  

2.1.2	  Antiracismebeweging	  in	  Nederland	  

Een	  grotere	  aanwezigheid	  van	  een	  zwarte	  en	  gekleurde	  Nederlandse	  bevolking	  ontstond	  vanaf	  de	  

jaren	  50	  van	  de	  vorige	  eeuw.	  Als	  groep	  komen	  Indo’s	  en	  Molukkers	  in	  de	  jaren	  50	  en	  Papoea’s	  in	  de	  

jaren	  60	  naar	  Nederland.	  Arbeidsmigranten	  in	  de	  jaren	  60	  en	  70	  en	  later	  ook	  politieke	  vluchtelingen.	  

Surinamers	  komen	  vanaf	  de	  jaren	  70,	  Antillianen	  later	  (uitzonderingen	  van	  eerdere	  individuen	  en	  

studenten	  daargelaten)	  (Jouwe,	  2015).	  De	  ontstane	  postkoloniale	  gemeenschap	  (diegene	  uit	  de	  

voormalige	  Nederlandse	  koloniën)	  moest	  zich	  eerst	  vooral	  bezighouden	  met	  basisbehoeften	  zoals	  

wonen,	  werken	  en	  school.	  Toch	  is	  deze	  postkoloniale	  gemeenschap,	  en	  met	  name	  de	  Afro-‐Caribische	  

gemeenschap,	  de	  groep	  waar	  het	  verzet	  en	  de	  kritiek	  tegen	  racisme	  is	  ontstaan	  in	  Nederland.	  Al	  in	  de	  

jaren	  60	  is	  er	  sprake	  van	  kritiek	  en	  verzet,	  zoals	  John	  Helsloot	  betoogd	  heeft	  (in	  Jouwe,	  p.9,	  2015).	  

Deze	  beweging	  werd	  destijds	  niet	  gehoord	  op	  de	  manier	  zoals	  er	  vandaag	  aandacht	  is	  voor	  de	  

antiracismebeweging.	  	  

De	  huidige	  beweging,	  die	  de	  tweede	  golf	  van	  antiracisme	  genoemd	  wordt,	  laat	  zowel	  continuïteit	  als	  

nieuwe	  aspecten	  zien	  in	  relatie	  tot	  de	  eerdere	  beweging.	  De	  mensen	  in	  deze	  beweging	  agenderen	  

discussie	  en	  dialoog	  en	  ontwikkelen	  strategieën	  zoals	  het	  specifieker	  benoemen	  van	  uitingsvormen	  

van	  racisme	  (denk	  aan	  Zwarte	  Piet)	  en	  verspreiden	  die	  boodschap	  via	  sociale	  media.	  De	  groep	  wordt	  

ondersteund	  door	  een	  grotere	  en	  meer	  diverse	  groep	  van	  witte	  en	  gekleurde	  Nederlanders	  die	  zich	  

solidair	  voelen	  en	  een	  zoektocht	  doen	  naar	  een	  meer	  inclusief	  burgerschap	  (Jouwe,	  2015,	  p.12).	  	  
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De	  Zwarte	  Piet	  controverse	  is	  een	  belangrijke	  katalysator	  geweest	  voor	  de	  huidige	  

antiracismebeweging	  in	  Nederland	  maar	  het	  is	  niet	  het	  enige	  onderwerp	  dat	  wordt	  benoemd.	  

Discriminatie	  op	  de	  arbeidsmarkt,	  Jodenhaat,	  islamofobie	  en	  vluchtelingen	  zijn	  allemaal	  voorbeelden	  

van	  gerelateerde	  onderwerpen	  (Jouwe,	  2015).	  	  

Het	  woord	  ‘racisme’	  is	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  jarenlang	  taboe	  geweest	  en	  ondanks	  dat	  de	  

antiracismebeweging	  groter	  en	  actiever	  is	  dan	  ooit	  is	  hier	  eigenlijk	  weinig	  in	  veranderd.	  Angst	  om	  

voor	  racist	  uitgemaakt	  te	  worden	  ligt	  diep	  bij	  veel	  Nederlanders	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  onderwerpen	  

omtrent	  racisme	  op	  weinig	  publiek	  begrip	  stuiten	  en	  nauwelijks	  bespreekbaar	  zijn	  (Essed,	  2018).	  

Doordat	  het	  gesprek	  over	  racisme	  op	  veel	  weerstand	  stuit,	  lijkt	  dit	  voor	  de	  antiracismebeweging	  juist	  

het	  teken	  te	  zijn	  dat	  dit	  gesprek	  nodig	  is	  en	  wordt	  het	  begrip	  dialoog	  benoemd	  als	  middel	  om	  dit	  

gesprek	  aan	  te	  gaan.	  Er	  zijn	  in	  de	  maanden	  na	  de	  moord	  op	  George	  Floyd	  verschillende	  politieke	  en	  

maatschappelijke	  initiatieven	  geweest	  die	  dialoog	  willen	  bevorderen.	  Bijvoorbeeld	  de	  dialooggroep	  

die	  minister	  Ollongren	  opzette	  die	  in	  de	  inleiding	  al	  werd	  benoemd,	  op	  de	  Nederlandse	  Publieke	  

Omroep	  werd	  op	  12	  juli	  2020	  een	  speciale	  themadag	  over	  racisme	  georganiseerd	  met	  als	  doel	  om	  

het	  ‘gesprek	  over	  racisme	  gaande	  te	  houden’5,	  het	  online	  platform	  De	  Nieuw	  Wij	  organiseerde	  online	  

dialoogbijeenkomsten	  over	  racisme	  om	  te	  ‘onderzoeken	  wat	  we	  voelen,	  hoe	  we	  met	  elkaar	  kunnen	  

leren	  en	  wat	  we	  kunnen	  doen’6	  en	  op	  hogescholen	  en	  universiteiten	  zoals	  de	  Hogeschool	  van	  

Rotterdam7	  en	  de	  Radboud	  Universiteit8	  werden	  dialoogbijeenkomsten	  over	  racisme	  georganiseerd.	  

	  

2.1.3	  Asymmetrische	  machtsverhoudingen	  

Enerzijds	  zijn	  er	  auteurs	  die	  aangeven	  dat	  de	  uitdagingen	  in	  de	  huidige	  globaliserende	  samenleving	  

aangepakt	  kunnen	  worden	  door	  middel	  van	  dialoog,	  maar	  er	  zijn	  ook	  stemmen	  in	  het	  debat	  die	  hier	  

minder	  enthousiast	  over	  zijn.	  De	  reden	  daarvoor	  is	  dat	  het	  gebruik	  van	  dialoog	  problematisch	  is	  

wanneer	  de	  samenleving	  fundamenteel	  ongelijk	  is	  (Elsworth,1989).	  De	  belangrijkste	  factor	  daarbij	  is	  

privilege.	  Privilege	  is	  het	  idee	  dat	  verschillende	  sociale	  identiteiten	  (sekse,	  ras,	  etniciteit,	  seksuele	  

geaardheid,	  gender,	  leeftijd,	  sociaaleconomische	  klasse	  of	  religie)	  invloed	  hebben	  op	  de	  manier	  

waarop	  mensen	  de	  wereld	  zien,	  welke	  kansen	  ze	  krijgen	  en	  hoeveel	  macht	  ze	  hebben	  (Wekker,	  

2018).	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  wat	  Wekker	  (p.171)	  geeft	  is	  dat	  voornamelijk	  witte	  mannen	  de	  

sensitiviteit	  missen	  om	  terughoudend	  te	  zijn	  om	  te	  spreken	  in	  gevoelige	  settingen.	  Het	  betreft	  een	  

gebrek	  aan	  bewustzijn	  over	  de	  positie	  die	  men	  heeft	  in	  relatie	  tot	  ras	  en	  gender.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 https://pers.npo.nl/persberichten/npo-‐en-‐omroepen-‐presenteren-‐nederland-‐tegen-‐racisme 
6 https://www.nieuwwij.nl/nieuw-‐wij/online-‐dialoogbijeenkomsten-‐over-‐racisme/ 
7 https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/newsitem/hogeschool-‐rotterdam-‐organiseert-‐
dialoog-‐over-‐racisme/190372/ 
8 https://www.ru.nl/nieuws-‐agenda/nieuws/vm/2020/juli/brede-‐dialoog-‐racisme-‐discriminatie/ 
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Suransky	  &	  Alma	  (2017)	  benoemen	  ook	  dat	  mensen	  een	  dialoog	  aangaan	  binnen	  een	  sociale	  context	  

die	  doordrongen	  is	  van	  ongelijkheden	  en	  onrechtvaardigheden	  en	  dat	  dit	  niet	  zomaar	  te	  verhelpen	  is	  

door	  een	  dialoog	  te	  starten	  en	  te	  benoemen	  dat	  we	  allemaal	  ‘gelijk’	  zijn:	  

	  

‘People	  who	  engage	  in	  dialogue	  bring	  along	  their	  own	  baggage	  of	  personal	  and	  systemic	  

privileges	  and	  hindrances.	  It	  means	  that,	  although	  we	  may	  strive	  to	  ensure	  the	  dialogue	  is	  fair	  and	  

safe	  for	  all,	  it	  often	  cannot	  actually	  be	  so.	  People	  enter	  dialogues	  in	  social	  contexts	  that	  are	  imbued	  

with	  inequalities	  and	  injustices.	  These	  kinds	  of	  differences	  may	  deeply	  affect	  them	  and	  cannot	  be	  

addressed	  by	  simply	  proclaiming	  that	  “we	  are	  all	  equal”	  in	  a	  dialogical	  setting.	  Those	  who	  engage	  in	  

dialogue	  are	  not	  only	  individuals	  but	  also	  members	  of	  larger	  social	  groups	  in	  which	  meanings	  and	  

solidarities	  are	  created	  collectively.’	  (p.11):	  

Zij	  pleiten	  ervoor	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  kwetsbaarheden	  in	  de	  dialoog	  door	  expliciet	  de	  

privileges	  en	  structurele	  ongelijke	  machtsverhoudingen	  te	  benoemen.	  Niet	  alleen	  op	  een	  persoonlijk	  

niveau	  maar	  ook	  op	  historisch	  en	  politiek	  niveau.	  Suransky	  &	  Alma	  (2018)	  gaven	  daarbij	  het	  

voorbeeld	  van	  een	  opdracht	  die	  men	  kan	  doen	  voor	  aanvang	  van	  de	  dialoog.	  In	  deze	  opdracht	  

worden	  deelnemers	  van	  de	  dialoog	  gevraagd	  om	  zich	  voor	  te	  stellen	  dat	  ze	  een	  nieuw	  leven	  

begonnen	  op	  aarde	  als	  iemand	  anders.	  Wie	  willen	  zij	  zijn	  in	  termen	  van	  gender,	  ras,	  etniciteit,	  religie,	  

fysiek	  ect?	  In	  het	  daarop	  volgende	  dialoog	  worden	  de	  redeneringen	  achter	  de	  keuzes	  bevraagd	  en	  

wordt	  onderzocht	  hoe	  structurele	  ongelijkheid	  invloed	  heeft	  op	  deze	  keuzes.	  	  	  	  

Pilecki	  &	  Hammack	  (2014)	  beschrijven	  dat	  intra-‐group	  dialoog	  ingezet	  kan	  worden	  om	  bewustzijn	  te	  

creëren	  over	  de	  eigen	  rol	  binnen	  machtsverhoudingen	  tussen	  groepen.	  Dit	  biedt	  de	  mogelijkheid	  tot	  

reflectie	  binnen	  de	  ingroup	  waardoor	  negatieve	  aspecten	  van	  de	  groepsidentiteit	  aan	  het	  licht	  

komen	  en	  verantwoordelijkheid	  kan	  worden	  genomen	  voor	  de	  rol	  die	  men	  inneemt.	  	  

	  

2.2.	  De	  interculturele	  dialoogbenadering	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  beschreven	  wat	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  is,	  de	  stroming	  waarin	  de	  

Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  zich	  bevindt,	  en	  hoe	  deze	  is	  ontstaan.	  Dit	  zal	  gedaan	  worden	  door	  eerst	  de	  

interculturele	  benadering	  in	  het	  algemeen	  te	  beschrijven	  van	  waaruit	  de	  dialoogbenadering	  is	  

ontstaan.	  Deze	  zal	  in	  het	  licht	  worden	  gezet	  van	  zijn	  voorganger,	  namelijk	  de	  multiculturele	  

benadering.	  Hierdoor	  zal	  duidelijk	  worden	  vanuit	  welke	  context	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  

is	  ontstaan.	  Als	  laatst	  zal	  in	  worden	  gegaan	  op	  de	  kritiek	  die	  er	  is	  op	  de	  interculturele	  

dialoogbenadering.	  	  
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2.2.1	  	  Intercultureel	  vs.	  multicultureel	  

Binnen	  de	  diversiteitsstudies	  en	  andere	  gerelateerde	  academische	  velden	  zijn	  de	  laatste	  decennia	  

twee	  benaderingen	  prominent	  geweest,	  namelijk	  de	  multiculturele	  benadering	  en	  de	  interculturele	  

benadering.	  Multiculturalisme	  is	  een	  op	  pro-‐diversiteitsbenadering	  en	  gebaseerd	  op	  het	  erkennen	  

van	  culturele	  rechten,	  gelijkheid	  en	  rechtvaardigheid	  voor	  migranten	  (Levrau	  2018,	  Modood,	  2014).	  

Pro-‐diversiteit	  betekent	  dat	  deze	  benadering	  een	  cultureel	  diverse	  samenleving	  ziet	  als	  positief	  en	  als	  

verrijking	  van	  de	  samenleving.	  	  

Het	  interculturalisme	  is	  de	  meest	  recente	  benadering	  en	  is	  gebaseerd	  op	  de	  contacthypothese	  

afkomstig	  uit	  de	  sociale	  psychologie	  die	  de	  nadruk	  legt	  op	  interactie	  tussen	  verschillende	  groepen	  

(intergroup	  interaction)	  (Zapata-‐Barrero,	  2019).	  De	  interculturele	  benadering	  stelt	  een	  alternatieve	  

kijk	  voor	  op	  culturele	  en	  etnische	  verschillen,	  namelijk	  dat	  dit	  een	  neutraal	  demografisch	  gegeven	  is.	  

Deze	  neutrale	  positie	  staat	  dus	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  positieve	  positie	  met	  betrekking	  tot	  diversiteit	  

die	  de	  multiculturele	  benadering	  inneemt.	  De	  interculturele	  benadering	  plaats	  zich	  hierdoor	  eigenlijk	  

tussen	  de	  multiculturele	  benadering	  die	  diversiteit	  wil	  vieren	  en	  de	  minder	  prominente	  benadering	  

binnen	  de	  diversiteitsstudies	  van	  assimilatie,	  die	  diversiteit	  ziet	  als	  een	  probleem	  (Elias	  &	  Mansouri,	  

2020).	  	  

	  

2.2.2	  Opkomst	  interculturele	  benadering	  

De	  eerste	  keer	  dat	  de	  interculturele	  benadering	  werd	  genoemd	  zoals	  die	  hedendaags	  bekend	  is,	  was	  

in	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  ‘80	  in	  Canada,	  waar	  het	  opkwam	  als	  een	  mogelijk	  instrument	  in	  het	  

diversiteitsbeleid.	  Een	  paar	  decennia	  later	  werd	  interculturalisme	  ook	  in	  de	  internationale	  studies	  

rond	  immigratie	  en	  integratie	  prominenter.	  Deze	  heropleving	  werd	  versneld	  doordat	  de	  Raad	  van	  

Europa9	  (RvE)	  in	  2008	  de	  ‘Council	  of	  Europe	  White	  Paper’	  uitgaf	  waarin	  zij	  de	  interculturele	  

benadering	  promoten,	  in	  het	  bijzonder	  de	  interculturele	  dialoog	  (Zapata-‐Barrero,	  2017).	  De	  sociaal-‐

culturele	  en	  politieke	  context	  ten	  tijde	  van	  deze	  uitgave	  werd	  gekarakteriseerd	  door	  een	  stijging	  van	  

anti-‐immigranten	  gevoelens,	  een	  gevoel	  van	  gebrek	  aan	  integratie	  van	  minderheden	  en	  meer	  

zichtbare	  veiligheidsmaatregelen	  die	  veroorzaakt	  werden	  door	  een	  zogenaamde	  ‘global	  war	  on	  

terror’	  die	  ontstond	  na	  9/11	  2001	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020).	  Het	  document	  van	  de	  RvE	  was	  een	  

reactie	  op	  falend	  integratiebeleid	  en	  op	  de	  backlash	  tegen	  de	  multiculturele	  benadering	  op	  politiek	  

en	  ideologisch	  niveau.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  De	  RvE	  is	  een	  organisatie	  die	  in	  1949	  werd	  opgericht	  ter	  bevordering	  van	  mensenrechten	  en	  democratie	  in	  

Europa.	  Dit	  orgaan	  is	  geen	  onderdeel	  van	  de	  Europese	  Unie	  of	  de	  Europese	  Raad,	  het	  heeft	  namelijk	  veel	  meer	  

lidstaten	  doordat	  alle	  landen	  van	  Europa	  lid	  zijn	  en	  daarnaast	  ook	  Rusland,	  Turkije	  en	  de	  Kaukasus.	  	  
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Sindsdien	  zijn	  er	  veel	  onderzoeken	  verschenen	  die	  focussen	  op	  hoe	  de	  interculturele	  benadering	  

verschilt	  van	  de	  multiculturele	  benadering	  en	  op	  de	  vraag	  of	  interculturele	  benadering	  misschien	  ook	  

een	  betere	  benadering	  is.	  Een	  van	  deze	  verschillen	  is	  bijvoorbeeld	  dat	  dialoog	  en	  relationaliteit	  

binnen	  de	  multiculturele	  benadering	  op	  macroniveau	  worden	  geplaats	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  

interculturele	  benadering	  waar	  de	  nadruk	  wordt	  gelegd	  op	  interactie	  en	  dialoog	  tussen	  individuen	  en	  

dus	  op	  microniveau	  plaats	  vindt	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020).	  	  	  

	  

2.2.3	  Definitie	  van	  de	  interculturele	  benadering	  en	  van	  intercultureel	  dialoog	  	  

Ondanks	  de	  vele	  onderzoeken	  blijft	  de	  interculturele	  benadering	  enigszins	  vaag	  in	  de	  literatuur	  

doordat	  het	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  multiculturele	  benadering	  niet	  duidelijk	  is	  afgebakend.	  In	  een	  

review	  artikel	  van	  Elias	  &	  Mansouri	  (2020),	  waarin	  zij	  een	  systematisch	  overzicht	  geven	  van	  de	  

literatuur	  die	  is	  gepubliceerd	  over	  de	  interculturele	  benadering	  en	  over	  intercultureel	  dialoog	  tussen	  

2000	  en	  2017,	  beschrijven	  zij	  dat	  de	  interculturele	  benadering	  over	  het	  algemeen	  wordt	  beschreven	  

als	  een	  benadering	  die	  interactie	  tussen	  individuen	  vanuit	  verschillende	  sociaal-‐culturele	  

achtergronden	  als	  basis	  neemt.	  Het	  doel	  is	  het	  bevorderen	  van	  sociale	  cohesie	  doormiddel	  van	  

‘exchange	  and	  interpersonal	  relations,	  using	  (…)	  the	  ‘technique	  of	  positive	  interaction’	  to	  ensure	  a	  

favourable	  public	  environment	  for	  intercultural	  contact’	  (Zapata-‐Barrero,	  2016,	  p.155).	  De	  meeste	  

studies	  gebruiken	  het	  Council	  of	  Europe	  White	  Paper	  (2008)	  om	  hun	  definitie	  van	  de	  interculturele	  

benadering	  en	  intercultureel	  dialoog	  op	  te	  baseren	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020).	  	  

Waar	  de	  interculturele	  benadering	  wordt	  gezien	  als	  een	  theoretisch	  perspectief	  op	  interculturele	  

interactie	  en	  communicatie,	  als	  epistemologische	  middel	  voor	  het	  omgaan	  met	  super-‐diversiteit,	  

wordt	  de	  interculturele	  dialoog	  gezien	  als	  een	  praktische	  en	  beleidsgerichte	  aanpak	  van	  de	  

interculturele	  benadering	  (Zapata-‐Barrero,	  2016).	  Cantle	  (2015,	  p.	  84)	  beschrijft	  intercultureel	  

dialoog	  als	  ‘an	  instrumental	  part	  of	  interculturalism’.	  Ook	  bij	  het	  definiëren	  van	  intercultureel	  dialoog	  

wordt	  voornamelijk	  teruggegrepen	  op	  het	  Council	  of	  Europe	  White	  Paper	  (2008).	  Over	  het	  algemeen	  

wordt	  het	  beschreven	  als:	  

	   ‘(..)	  a	  process-‐driven	  framework	  that	  encourages	  open	  dialogue	  and	  meaningful	  interaction	  

based	  on	  mutual	  understanding,	  respect	  and	  acceptance	  of	  cultural	  differences.	  Its	  main	  purpose	  is	  

the	  recognition,	  respect	  and	  acceptance	  of	  difference,	  as	  well	  as	  fostering	  deeper	  understanding	  of	  

diverse	  perspectives	  and	  practices	  in	  the	  context	  of	  possible	  public	  contestation	  of	  claims	  around	  

cultural	  and	  religious	  rights.	  In	  this	  sense,	  it	  is	  a	  more	  grounded	  concept	  that	  aims	  to	  build	  integrative	  

affinities	  within	  diverse	  societies.’	  (Elias	  &	  Mansouri,	  2020,	  p.	  513-‐514)	  

De	  aanvulling	  die	  hierop	  wordt	  gegeven:	  	  

	   ‘Following	  from	  the	  above,	  intercultural	  dialogue	  can	  then	  be	  viewed	  as	  a	  basis	  for	  

engendering	  transformative	  (positive)	  change	  among	  individuals	  and	  by	  extension	  their	  communities.	  
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At	  the	  individual	  level,	  intercultural	  dialogue	  emphasises	  behavioural	  transformation	  and	  cultural	  

attitudinal	  change	  that	  can,	  in	  theory,	  challenge	  existing	  hierarchical	  relations	  between	  groups’	  

(Cantle	  2015;	  Bouchard	  and	  Taylor	  2008;	  Barrett	  2013,	  in	  Elias	  &	  Manouri,	  2020,	  p.514)	  	  

Deze	  definitie	  geeft	  een	  beeld	  van	  wat	  men	  wil	  bereiken	  met	  intercultureel	  dialoog,	  maar	  zoals	  in	  de	  

inleiding	  van	  dit	  onderzoek	  is	  beschreven	  blijkt	  uit	  een	  reviewonderzoek	  van	  Frantell	  et	  al.	  (2019)	  dat	  

er	  weinig	  consistentie	  is	  in	  de	  methodes	  die	  worden	  gebruikt	  binnen	  intercultureel	  dialoog,	  er	  is	  

namelijk	  geen	  vaststaand	  protocol	  ontwikkeld.	  Dit	  leidt	  er	  toe	  dat	  er	  verschillende	  soorten	  

interventies	  zijn	  ontstaan	  in	  de	  praktijk,	  waar	  KKDT	  er	  een	  van	  is.	  

	  

2.2.4	  Verschillende	  interventies	  

Interventies	  kunnen	  verschillen	  doordat	  ze	  andere	  aspecten	  binnen	  de	  interculturele	  dialoog	  centraal	  

stellen.	  Enerzijds	  is	  er	  de	  overtuiging	  dat	  empathie	  centraal	  zou	  moeten	  staan,	  maar	  anderzijds	  zijn	  

er	  interventies	  waarbij	  de	  confrontatie	  belangrijk	  wordt	  gevonden.	  	  

Een	  manier	  om	  empathie	  op	  te	  roepen	  is	  door	  het	  maken	  van	  een	  voorstelling	  van	  het	  gevoel	  van	  de	  

ander	  in	  een	  bepaalde	  situatie,	  wat	  het	  imagine	  other	  perspective	  wordt	  genoemd	  (Taouanza	  et	  al,	  

2016).	  Sagy	  (2017)	  stelt	  dat	  empathie	  kan	  worden	  bevorderd	  door	  middel	  van	  narratieven.	  Door	  

deelnemers	  van	  de	  dialoog	  narratieven	  te	  laten	  vertellen	  en	  vervolgens	  ruimte	  te	  geven	  om	  elkaar	  

daarover	  te	  bevragen,	  wordt	  er	  een	  beeld	  geschetst	  van	  wie	  een	  persoon	  is	  en	  waar	  een	  persoon	  

vandaan	  komt.	  Deze	  persoonlijke	  aspecten	  dragen	  bij	  aan	  het	  verbeteren	  van	  relaties	  tussen	  groepen	  

waar	  conflicten	  en	  vooroordelen	  bestaan	  (Taouanza	  et	  al,	  2016).	  	  

Kritiek	  op	  deze	  vorm	  van	  intercultureel	  dialoog	  is	  dat	  empathie	  niet	  alleen	  ontstaat	  door	  het	  

inbrengen	  van	  narratieven,	  maar	  dat	  men	  eerst	  bereid	  moet	  zijn	  om	  zich	  ook	  daadwerkelijk	  in	  te	  

leven	  in	  de	  ander	  (DeTurk,	  2001).	  Ook	  kan	  het	  moeilijk	  zijn	  voor	  minderheidsgroepen	  om	  empathie	  

te	  ontwikkelen	  voor	  meerderheidsgroepen	  door	  het	  luisteren	  naar	  hun	  narratieven	  omdat	  er	  veelal	  

sprake	  is	  van	  een	  ongelijke	  machtsverhouding	  (Pilecki	  &	  Hammack,	  2014).	  	  	  

Andere	  interventies	  op	  het	  gebied	  van	  intercultureel	  dialoog	  stellen	  de	  confrontatie	  centraal	  om	  zo	  

de	  conflicten	  die	  spelen	  tussen	  groepen	  aan	  de	  orde	  te	  stellen	  (Pilecki	  &	  Hammack,	  2014).	  Hierbij	  

gaat	  het	  vaak	  om	  controversiële	  en	  gevoelige	  thema’s	  waarbij	  machtsverhoudingen	  centraal	  staan.	  

Deze	  onderwerpen	  kunnen	  sterke	  meningsverschillen	  veroorzaken	  omdat	  het	  vaak	  raakt	  aan	  de	  

identiteit	  van	  de	  deelnemers	  (Veugelers	  &	  Schuitema,	  2013).	  Het	  voorkomen	  of	  vermijden	  van	  de	  

confrontatie	  kan	  tot	  gevolg	  hebben	  dat	  men	  zich	  genegeerd	  voelt	  of	  dat	  men	  voelt	  dat	  conflicten,	  

verschillen	  en	  vooroordelen	  tussen	  groepen	  worden	  genegeerd	  (Pilekci	  &	  Hammack,	  2014).	  Suransky	  

&	  Alma	  (2018)	  beschrijven	  dat	  de	  dialoog	  alleen	  waardevol	  kan	  zijn	  als	  het	  ruimte	  laat	  voor	  spanning	  

en	  conflict.	  Dialoog	  moet	  volgens	  hen	  niet	  gezien	  worden	  als	  ‘’an	  ‘innocent’	  tool	  for	  creating	  

harmony	  but	  a	  political	  activity	  that	  strives	  to	  improve	  the	  quality	  of	  confrontations’’	  (p.8).	  	  
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Schellhamer	  (2017)	  beschrijft	  het	  belang	  van	  spanning	  en	  conflict	  vanuit	  een	  educatieve	  setting	  en	  

benoemt	  daarbij	  expliciet	  diversiteit:	  ‘’Learning	  is	  only	  possible	  in	  tension.	  A	  prerequisite	  for	  tension	  is	  

difference	  and	  diversity.	  It	  therefore	  should	  not	  be	  the	  main	  objective	  of	  intercultural	  education	  to	  

fully	  integrate	  or	  assimilate	  differences.	  Instead	  of	  aiming	  at	  complete	  correspondence	  or	  full	  

congruence,	  people	  should	  be	  enabled	  to	  engage	  in	  dialogue.	  This	  dialogue	  in	  tension	  of	  differences	  is	  

pivotal	  to	  learning	  and	  transformation,	  both	  internally	  and	  externally’’	  (p.45).	  	  

De	  waarde	  van	  confrontatie	  in	  de	  dialoog	  is	  ook	  onderwerp	  van	  de	  onlangs	  verschenen	  studie	  van	  

Levy	  (2020)	  waarin	  zij	  onderzoek	  doet	  naar	  de	  dialoogpraktijk	  in	  Rotterdam	  die	  vanuit	  het	  

gemeentebestuur	  ontstond	  na	  de	  aanslag	  van	  9/11.	  De	  vrees	  was	  dat	  er	  onder	  invloed	  van	  wat	  er	  

elders	  in	  de	  wereld	  afspeelde,	  conflicten	  zouden	  ontstaan	  tussen	  moslims	  en	  niet-‐moslims.	  

Dialooginitiatieven	  van	  het	  gemeentebestuur	  ontleenden	  hun	  betekenis	  aan	  wat	  een	  dialoog	  vooral	  

niet	  was,	  namelijk:	  een	  debat.	  In	  Nederland	  is	  er	  tot	  op	  heden	  nauwelijks	  aandacht	  voor	  

methodiekontwikkeling	  en	  best	  practices	  van	  dialoog	  in	  een	  pluralistische	  samenleving.	  Hierdoor	  kan	  

kennis	  over	  dialoog	  niet	  worden	  verzameld	  of	  geanalyseerd.	  Levy	  is	  een	  van	  de	  weinige	  auteurs	  in	  

Nederland	  die	  door	  het	  bestuderen	  van	  de	  dialoogpraktijk	  in	  Rotterdam	  hier	  wel	  een	  bijdrage	  aan	  

heeft	  geleverd.	  Haar	  onderzoek	  heeft	  zij	  gedaan	  vanuit	  	  een	  kritisch-‐filosofisch	  perspectief	  door	  het	  

werk	  van	  Martin	  Buber	  en	  Emmanuel	  Levinas	  te	  gebruiken	  als	  referentiekader.	  Ze	  bestudeert	  het	  

werk	  van	  deze	  twee	  twintigeeuwse	  filosofen	  om	  aanknopingspunten	  te	  vinden	  voor	  de	  Rotterdamse	  

praktijk.	  Uit	  haar	  onderzoek	  blijkt	  dat	  het	  dialoog	  initiatief	  in	  Rotterdam	  draait	  om	  het	  gladstrijken	  

van	  verschillen	  en	  het	  vieren	  van	  diversiteit	  zonder	  dat	  die	  enorme	  verscheidenheid	  echt	  wordt	  

onderzocht,	  zonder	  dat	  er	  risico’s	  worden	  genomen.	  Het	  dialoog	  moet	  volgens	  Levy	  niet	  alleen	  een	  

middel	  zijn	  om	  cohesie	  te	  bevorderen,	  maar	  een	  praktijk	  waarbij	  de	  samenleving	  vorm	  krijgt	  door	  de	  

ontmoeting	  en	  confrontatie	  met	  de	  ander.	  

Kritiek	  op	  het	  voorop	  stellen	  van	  de	  confrontatie	  komt	  van	  Hondius	  (2010)	  die	  stelt	  dat	  het	  

bespreekbaar	  maken	  van	  gevoelige	  thema’s	  schuld	  en	  schaamte	  kan	  oproepen	  waardoor	  sommige	  

deelnemers	  niet	  meer	  willen	  spreken.	  	  

	  

2.2.5	  Kritiek	  op	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  

Zoals	  eerder	  benoemd	  is	  de	  contacthypothese	  de	  grondslag	  van	  de	  interculturele	  benadering.	  De	  

contacthypothese	  stelt	  dat	  positieve	  interactie	  tussen	  groepen	  de	  potentie	  heeft	  om	  vooroordelen	  te	  

verminderen	  en	  positieve	  attitudes	  en	  tolerantie	  te	  bevorderen	  (Allport,	  1954;	  Pettigrew	  &	  Tropp,	  

2006).	  De	  afgelopen	  20	  jaar	  is	  het	  onderzoek	  dat	  de	  contacthypothese	  ondersteund	  exponentieel	  

gegroeid.	  Gedeeltelijk	  is	  deze	  heropleving	  van	  onderzoek	  te	  herleiden	  naar	  de	  invloedrijke	  meta-‐

analytische	  beoordeling	  van	  Pettigrew	  en	  Tropp	  (2006)	  die	  lieten	  zien	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  

van	  onderzoeken	  naar	  de	  contacthypothese,	  deze	  bevestigen.	  In	  het	  licht	  van	  dit	  bewijs	  is	  de	  
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contacthypothese	  nu	  een	  wijdverspreid	  en	  geaccepteerde	  psychologische	  interventie	  voor	  sociale	  

verandering.	  Toch	  zijn	  er	  auteurs	  die	  naast	  de	  gunstige	  effecten,	  ook	  gebreken	  zien	  van	  de	  

contacthypothese.	  In	  het	  artikel	  van	  McKeown	  &	  Dixon	  (2016)	  worden	  de	  drie,	  volgens	  hen,	  meest	  

voorkomende	  kritieken	  op	  de	  contacthypothese	  samengevat.	  Dit	  doen	  ze	  niet	  om	  de	  waarde	  van	  op	  

contact	  gebaseerde	  interventies	  te	  ontkennen,	  maar	  als	  doel	  om	  het	  praktische	  nut	  aan	  te	  scherpen.	  

Allereerst	  beschrijven	  McKeown	  &	  Dixon	  (2016)	  dat	  het	  nog	  niet	  duidelijk	  is	  wat	  de	  consequenties	  

van	  negatieve	  ervaringen	  zijn	  op	  de	  intergroepsrelaties.	  Zij	  stellen	  dat	  er	  meer	  onderzoek	  gedaan	  

moet	  worden	  naar	  de	  lange	  termijn	  effecten	  van	  zowel	  negatieve	  als	  positieve	  contactervaringen.	  Als	  

tweede	  zou	  er	  meer	  onderzoek	  moeten	  worden	  gedaan	  naar	  de	  alledaagse	  praktijk	  waarbij	  

intergroepscontact	  plaats	  vindt	  omdat	  het	  onderzoek	  zich	  tot	  nu	  toe	  voornamelijk	  focust	  op	  de	  

experimentele	  context.	  Ten	  derde	  benoemen	  McKeown	  &	  Dixon	  (2016)	  dat	  er	  verschillende	  auteurs	  

zijn	  geweest	  die	  stellen	  dat	  interventies	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  verminderen	  van	  vooroordelen	  een	  

‘sedative	  effect’	  kunnen	  hebben	  op	  het	  collectieve	  verzet	  van	  achtergestelde	  groepen	  tegen	  sociale	  

ongelijkheid.	  Als	  voorbeeld	  wordt	  daarbij	  een	  onderzoek	  aangehaald	  dat	  uitgevoerd	  is	  tussen	  zwarte	  

en	  witte	  Zuid-‐Afrikanen	  waaruit	  bleek	  dat	  contact	  de	  raciale	  houding	  van	  beide	  groepen	  verbetert,	  

maar	  dat	  ook	  de	  bereidheid	  van	  zwarte	  Zuid-‐Afrikanen	  wordt	  verminderd	  om	  de	  hardnekkigheid	  van	  

rassendiscriminatie	  in	  het	  post-‐apartheidstijdperk	  te	  erkennen	  (Dixon,	  Tropp,	  Durrheim	  &	  Tredoux,	  

2010).	  	  

Hoewel	  het	  algemeen	  bekend	  en	  erkent	  is	  dat	  intergroepscontact	  vooroordelen	  tussen	  groepen	  kan	  

verminderen,	  benadrukken	  deze	  drie	  punten	  het	  belang	  van	  het	  behouden	  van	  een	  kritische	  blik	  op	  

de	  contacthypothese	  als	  model	  voor	  het	  bevorderen	  van	  sociale	  verandering	  in	  historisch	  verdeelde	  

en	  ongelijke	  samenlevingen.	  En	  leggen	  ze	  de	  basis	  voor	  toekomstig	  onderzoek	  in	  het	  veld	  (McKeown	  

&	  Dixon,	  2016).	  	  

Kritiek	  op	  intercultureel	  dialoog	  in	  zijn	  algemeen	  is	  dat	  het	  inefficiënt	  is	  voor	  het	  tegengaan	  van	  

sociale,	  maatschappelijke	  en	  economische	  ongelijkheid	  (Barrett,	  2013).	  Critici	  hebben	  gewezen	  op	  de	  

noodzaak	  van	  concrete,	  structurele	  maatregelen	  en	  economische	  middelen	  om	  deze	  te	  realiseren	  

(Lähdesmäki	  and	  Wagener,	  2015,	  p.	  27).	  Ook	  zijn	  er	  critici	  die	  stellen	  dat	  de	  interculturele	  dialoog	  

culturele	  groepen	  reduceren	  tot	  afzonderlijk	  en	  duidelijk	  identificeerbare	  eenheden,	  terwijl	  de	  

verschillen	  in	  een	  super-‐diverse	  samenleving	  intersectioneel	  en	  niet	  duidelijk	  afgebakend	  zijn	  

(Barrett,	  2013,	  p.30).	  Lee	  (2016)	  merkt	  op	  dat	  de	  interculturele	  dialoog	  te	  veel	  nadruk	  legt	  op	  praten	  

boven	  andere	  uitdrukkingsmiddelen,	  wat	  laat	  zien	  dat	  het	  een	  elitaire	  constructie	  is	  die	  beschikbaar	  

is	  voor	  diegene	  die	  de	  capaciteit	  hebben	  om	  hun	  stem	  te	  laten	  horen	  en	  toegang	  hebben	  tot	  

onderwijs.	  	  
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2.3.	  De	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  	  

In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  de	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  worden	  beschreven.	  Allereerst	  wordt	  

ingegaan	  op	  wat	  Isaacs	  precies	  verstaat	  onder	  dialoog	  en	  zal	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  het	  werk	  

van	  David	  Bohm	  omdat	  Isaacs	  zijn	  definitie	  daaraan	  heeft	  afgeleid.	  De	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  

bestaat	  uit	  drie	  verschillende	  niveaus	  van	  menselijke	  interactie	  en	  zullen	  als	  laatst	  beschreven	  

worden.	  	  

	  

2.3.1.	  Definitie	  van	  dialoog	  	  

Isaacs	  beschrijft	  dat	  de	  eeuwenoude	  traditie	  van	  dialoog,	  die	  terug	  te	  vinden	  is	  in	  bijvoorbeeld	  de	  

Griekse	  cultuur	  waar	  men	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  ging	  op	  het	  marktplein	  (agora),	  of	  bij	  bepaalde	  

volksstammen	  in	  Afrika,	  New	  Zeeland	  of	  bij	  de	  native	  Amerikanen,	  ertoe	  kan	  leiden	  dat	  mensen	  

dialoog	  romantiseren	  of	  de	  praktijk	  ervan	  versimpelen.	  Ondanks	  dat	  het	  waar	  is	  dat	  iedereen	  in	  

gesprek	  kan	  gaan	  met	  een	  ander,	  laat	  deze	  versimpelde	  kijk	  op	  de	  dialoog	  niet	  zien	  hoe	  het	  komt	  dat	  

de	  communicatie	  in	  een	  gesprek	  ook	  vaak	  mis	  loopt	  (Isaacs,	  1999,	  p.	  24).	  

Wanneer	  er	  in	  een	  gesprek	  veel	  op	  het	  spel	  staat	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  men	  alleen	  bezig	  is	  met	  het	  

verdedigen	  van	  zijn	  eigen	  mening,	  zonder	  ruimte	  te	  maken	  voor	  de	  mening	  van	  een	  ander.	  Men	  vindt	  

zijn	  eigen	  mening	  bij	  voorbaat	  het	  belangrijkst	  waardoor	  er	  niet	  over	  te	  onderhandelen	  valt	  en	  heeft	  

geen	  aandacht	  voor	  de	  ander	  zijn	  argumenten,	  achtergrond	  en	  context.	  Mensen	  voelen	  loyaliteiten	  

tegenover	  hun	  groep,	  religie	  of	  land	  wat	  maakt	  dat	  men	  zijn	  eigen	  ideeën	  en	  overtuigingen	  wil	  

beschermen.	  Dit	  soort	  gesprekken	  zijn	  een	  soort	  uitwisseling	  van	  meningen,	  een	  discussie,	  waar	  het	  

erom	  gaat	  dat	  je	  wint	  (Isaacs,	  2001).	  	  

Bij	  dialoog	  gaat	  het	  om	  een	  heel	  anders	  soort	  gesprek.	  Dialoog	  definieert	  Isaacs	  (1999)	  als	  ‘a	  

conversation	  with	  a	  centre,	  not	  sides’.	  Het	  is	  een	  gezamenlijk	  onderzoek	  naar	  de	  processen,	  

aannames	  en	  zekerheden	  die	  deel	  uit	  maken	  van	  de	  dagelijkse	  ervaring	  van	  mensen.	  Het	  is	  een	  

proces	  waarbij	  collectieve	  gedachtenpatronen	  worden	  doorbroken	  waardoor	  er	  ruimte	  ontstaat	  voor	  

nieuw	  inzicht.	  Isaacs	  (2001)	  is	  van	  mening	  dat	  veel	  van	  onze	  overtuigingen	  collectief	  worden	  

ondersteund	  en	  gevoed.	  De	  dialoog	  biedt	  een	  manier	  om	  hierop	  te	  reflecteren	  en	  deze	  ook	  te	  

veranderen	  (p.713).	  Het	  doel	  is	  om	  een	  nieuw	  begrip	  te	  creëren	  en	  daardoor	  een	  nieuwe	  basis	  te	  

vormen	  van	  waaruit	  gedacht	  kan	  worden.	  Door	  dialoog	  kan	  een	  basis	  van	  gedeelde	  betekenis	  

worden	  ontdekt	  die	  kan	  helpen	  om	  acties	  af	  te	  stemmen	  op	  waarden	  (p.19).	  

Om	  deze	  definitie	  uit	  te	  leggen	  is	  het	  van	  belang	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  inspiratiebronnen	  van	  het	  

werk	  van	  Isaacs.	  
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2.3.2	  Inspiratoren	  	  

Filosoof	  Martin	  Buber	  heeft	  grote	  invloed	  gehad	  op	  het	  moderne	  denken	  over	  dialoog.	  Vanuit	  

verschillende	  disciplines,	  zoals	  psychologie,	  pedagogiek	  en	  filosofie,	  zijn	  er	  auteurs	  die	  schreven	  over	  

dialoog	  aan	  de	  hand	  van	  zijn	  werk	  (Isaacs,	  2001).	  Een	  van	  deze	  auteurs	  is	  filosoof	  en	  natuurkundige	  

David	  Bohm	  wiens	  dialoogtheorie	  de	  basis	  vormt	  voor	  het	  werk	  van	  Isaacs.	  Hij	  wees	  op	  het	  verschil	  

tussen	  dat	  wat	  ‘is’	  en	  wat	  we	  ‘daadwerkelijk	  kunnen	  kennen’.	  Hij	  was	  van	  mening	  dat	  we	  alleen	  over	  

relatieve	  waarheden	  kunnen	  spreken,	  dus	  dat	  wat	  men	  beschouwt	  als	  ‘realiteit’	  is	  beperkt.	  Doordat	  

onze	  kennis	  beperkt	  is	  tot	  onze	  persoonlijke	  context,	  blijkt	  die	  kennis,	  wanneer	  we	  ons	  buiten	  deze	  

eigen	  context	  begeven	  slechts	  een	  benadering	  te	  zijn.	  Dit	  maakt	  dat	  er	  een	  nieuwe	  context	  nodig	  is	  

om	  de	  realiteit	  te	  begrijpen	  en	  om	  ons	  perspectief	  te	  verruimen.	  In	  Bohm’s	  boek	  On	  dialogue	  (1996)	  

beschrijft	  hij	  hoe	  dialoog	  hierbij	  een	  rol	  kan	  spelen,	  en	  wat	  dialoog	  voor	  hem	  betekent:	  

	  

‘A	  stream	  of	  meaning	  flowing	  among	  and	  through	  us	  and	  between	  us.	  This	  will	  make	  possible	  

a	  flow	  of	  meaning	  in	  the	  whole	  group,	  out	  of	  which	  may	  emerge	  some	  new	  understanding.	  It’s	  

something	  new,	  which	  may	  not	  have	  been	  in	  the	  starting	  point	  at	  all.	  It’s	  something	  creative.	  And	  this	  

shared	  meaning	  is	  the	  ‘glue’	  or	  the	  ‘cement’	  that	  holds	  people	  together	  (1996,	  p.6).’	  	  

	  

Het	  doel	  van	  dialoog	  is	  voor	  Bohm	  niet	  om	  tot	  een	  compromis	  te	  komen	  zodat	  vanuit	  daar	  een	  

diepere	  waarheid	  ontdekt	  kan	  worden,	  maar	  juist	  om	  ‘te	  zijn’	  met	  de	  verschillen.	  Het	  gaat	  er	  om	  de	  

betekenissen	  met	  elkaar	  te	  delen,	  ‘zo	  kan	  er	  vanuit	  een	  dieper	  creatief	  niveau	  vanuit	  het	  

gemeenschappelijke	  bewustzijn	  een	  nieuw	  inzicht	  ontstaan,	  dat	  niet	  mogelijk	  zou	  zijn	  geweest	  op	  

basis	  van	  ieders	  eigen	  gedachten’	  (de	  Vries,	  2007,	  p.165).	  	  

Volgens	  Bohm	  staan	  aannames,	  meningen	  en	  overtuigingen	  die	  mensen	  hebben	  en	  verdedigen	  de	  

dialoog	  het	  meest	  in	  de	  weg.	  Deze	  aannames,	  meningen	  en	  overtuigingen	  komen	  voort	  uit	  het	  

verleden	  van	  mensen:	  alle	  ervaringen	  of	  wat	  ze	  hebben	  gehoord	  van	  anderen.	  Dit	  zit	  allemaal	  in	  een	  

persoon	  ‘geprogrammeerd’	  (Bohm,	  1996,	  p.6).	  Mensen	  zijn	  geneigd	  om	  zich	  te	  identificeren	  met	  

deze	  overtuigingen	  waardoor	  ze	  zich	  persoonlijk	  aangevallen	  voelen	  wanneer	  deze	  in	  twijfel	  worden	  

getrokken.	  Meningen	  worden	  soms	  ervaren	  als	  waarheden,	  ondanks	  dat	  het	  persoonlijke	  

overtuigingen	  zijn.	  Bohm	  stelt	  dat	  er	  teveel	  aandacht	  is	  voor	  het	  individuele	  gedachteproces	  waarbij	  

er	  vooral	  naar	  inhoud	  wordt	  gekeken.	  Volgens	  hem	  zou	  dialoog	  juist	  in	  moeten	  gaan	  op	  het	  gehele	  

gedachteproces	  en	  zich	  richten	  op	  hoe	  dat	  proces	  zich	  voordoet	  in	  het	  collectief	  (Bohm,	  1996).	  Het	  is	  

een	  systeemgerichte	  benadering	  die	  zich	  niet	  richt	  op	  het	  individuele	  gedachtenproces	  maar	  op	  de	  

collectieve	  gedachtenpatronen.	  Wat	  dit	  precies	  inhoud	  kan	  worden	  uitgelegd	  aan	  de	  hand	  van	  een	  

begrip	  dat	  Bohm	  introduceert	  genaamd	  ‘gefragmenteerd	  denken’.	  Bij	  gefragmenteerd	  denken	  wordt	  

alles	  en	  iedereen	  ingedeeld:	  ‘Every	  division	  we	  make	  is	  a	  result	  of	  how	  we	  think.	  In	  actuality,	  the	  
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whole	  world	  is	  shades	  emerging	  into	  one.	  But	  we	  select	  certain	  things	  and	  separate	  them	  from	  others	  

for	  convenience,	  at	  first.	  Later	  we	  give	  this	  separation	  great	  importance’	  (Bohm,	  1996,	  p.9).	  Deze	  

normatieve	  manier	  waarop	  mensen	  in	  de	  wereld	  staan	  wordt	  meestal	  niet	  zo	  ervaren	  door	  mensen	  

zelf.	  We	  hebben	  meestal	  niet	  het	  inzicht	  dat	  we	  de	  wereld	  zien	  vanuit	  onze	  eigen	  gedachten	  en	  

geheugen.	  Om	  dit	  te	  illustreren	  wordt	  het	  voorbeeld	  van	  een	  regenboog	  gebruikt.	  Een	  regenboog	  is	  

er	  niet	  daadwerkelijk,	  het	  is	  een	  construct	  van	  het	  oog,	  de	  waterdruppels	  en	  het	  zonlicht.	  Het	  is	  een	  

construct	  maar	  toch	  lijkt	  het	  in	  onze	  ogen	  werkelijkheid.	  Het	  is	  dus	  een	  collectieve	  representatie	  of	  

beeld	  dat	  niet	  als	  zodanig	  wordt	  beleefd,	  daarentegen	  wordt	  het	  ervaren	  als	  werkelijkheid.	  	  

Deze	  onbewuste	  onderlaag	  van	  waaruit	  (collectieve)	  gedachten	  ontstaan	  kan	  problematisch	  zijn	  

wanneer	  deze	  incoherent	  is.	  Incoherent	  is	  een	  begrip	  dat	  niet	  veel	  wordt	  gebruikt	  in	  sociale	  

wetenschappen	  maar	  wel	  in	  de	  natuurwetenschappen	  van	  waaruit	  Bohm	  zijn	  werk	  heeft	  ontwikkeld.	  

Met	  incoherentie	  wordt	  bedoeld	  dat	  gedachten	  onsamenhangend	  zijn	  en	  dus	  niet	  kloppen	  of	  

overeenkomen.	  Incoherentie	  van	  gedachten	  heeft	  dus	  ook	  te	  maken	  met	  gefragmenteerd	  denken,	  

waarbij	  alles	  en	  iedereen	  wordt	  ingedeeld	  waardoor	  betekenis	  van	  het	  grotere	  geheel	  verloren	  gaat.	  

Wanneer	  er	  incoherentie	  is	  in	  de	  onbewuste	  gedachten	  heeft	  dit	  effect	  op	  hoe	  mensen	  denken	  en	  

zich	  gedragen	  waardoor	  patronen	  van	  gedachten	  en	  gedrag	  zich	  zullen	  blijven	  herhalen.	  Met	  andere	  

woorden:	  mensen	  zijn	  niet	  in	  contact	  met	  de	  bron	  en	  de	  impact	  van	  hun	  denken	  en	  gedrag.	  David	  

Bohm	  stelt:	  ‘Thought	  creates	  the	  world	  and	  then	  says,	  I	  didn’t	  do	  it’	  (1980,	  p.45).	  In	  navolging	  van	  

Bohm	  is	  voor	  Isaacs	  het	  doel	  van	  dialoog	  om	  het	  contact	  te	  herstellen	  tussen	  deze	  onbewuste	  

gedachten	  en	  het	  gedrag	  wat	  daaruit	  voortkomt.	  Deze	  theorie	  van	  Bohm	  vormt	  de	  basis	  van	  de	  

dialoogbenadering	  van	  Isaacs.	  	  

	  

2.3.3	  Een	  dialoogtheorie,	  geen	  dialoogmethode…	  	  

Isaacs	  was	  een	  leerling	  van	  David	  Bohm	  en	  zeer	  geïnspireerd	  door	  zijn	  kijk	  op	  de	  dialoog.	  Isaacs	  

werkte	  meer	  dan	  tien	  jaar	  binnen	  verschillende	  grote	  bedrijven	  met	  het	  voeren	  van	  dialoog.	  Naar	  

aanleiding	  van	  het	  werk	  van	  Bohm	  en	  zijn	  eigen	  ervaring	  in	  de	  praktijk	  heeft	  hij	  het	  boek	  geschreven	  

‘Dialogue,	  the	  art	  of	  thinking	  together’	  (1999).	  Het	  doel	  van	  dit	  boek	  is	  om	  kenmerken	  te	  beschrijven	  

waardoor	  dialoog	  effectiever	  zou	  kunnen	  worden	  ingezet	  in	  de	  praktijk.	  Dit	  moet	  men	  niet	  zien	  als	  

een	  specifieke	  dialoogmethode	  maar	  als	  een	  dialoogtheorie;	  een	  manier	  van	  kijken	  naar	  dialoog	  door	  

gebruik	  te	  maken	  van	  bepaalde	  principes	  die	  effectief	  blijken	  te	  zijn.	  Het	  woord	  theorie	  komt	  van	  het	  

woord	  theater,	  wat	  betekent	  ‘waarnemen	  of	  aanblik’.	  Een	  theorie	  is	  dus	  een	  manier	  van	  kijken	  en	  er	  

is	  niet	  per	  se	  een	  goede	  of	  foute	  manier.	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  bewustwording	  ontstaat	  over	  wat	  

men	  doet	  in	  de	  dialoog	  zodat	  het	  kan	  worden	  verzameld	  en	  gedeeld.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  er	  een	  

bepaalde	  dialoogtheorie	  formeel	  en	  expliciet	  moet	  worden,	  maar	  wel	  dat	  het	  begrijpelijk	  en	  

bruikbaar	  moet	  wordt	  voor	  anderen	  (Isaacs,	  1999,	  p.73-‐74).	  	  
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De	  reden	  dat	  Isaacs	  geen	  specifieke	  vorm	  van	  dialoog	  beschrijft	  maar	  een	  benadering	  heeft	  te	  maken	  

met	  de	  aard	  van	  het	  fenomeen	  dialoog.	  Het	  concreter	  maken	  van	  de	  dialoog	  in	  bijvoorbeeld	  een	  

methode	  is	  volgens	  hem	  tegenstrijdig	  aan	  wat	  dialoog	  is:	  ‘to	  try	  to	  ‘make	  dialogue	  operational’	  is	  to	  

fail	  into	  the	  trap	  of	  working	  from	  the	  very	  orientation	  that	  prevents	  dialogue	  from	  being	  

experienced’,	  of	  kort	  gezegd:	  ‘The	  dialogue	  cannot	  be	  willed’	  (Isaacs,	  2001,	  p.714).	  Volgens	  Isaacs	  

kan	  dialoog	  beter	  beschreven	  worden	  als:	  ‘a	  kind	  of	  quest	  for	  artistry	  in	  human	  conversation’(p.714).	  

De	  meeste	  artistieke	  praktijken	  combineren	  technische	  vaardigheden,	  zoals	  specifieke	  regels	  en	  

procedures	  met	  moeilijk	  te	  definiëren	  impliciete	  expertise,	  ook	  wel	  beschreven	  als	  ‘tacit	  knowlege’.	  

Met	  ‘tacit’	  wordt	  bedoeld	  dat	  de	  kennis	  en	  expertise	  onbewust	  aanwezig	  is	  en	  niet	  makkelijk	  te	  

benoemen	  is.	  Zowel	  de	  technische	  als	  de	  artistieke	  componenten	  zijn	  nodig	  in	  de	  dialoog	  volgens	  

Isaacs.	  Isaacs	  stelt:	  ‘By	  understanding	  the	  micro	  processes	  by	  which	  dialogue	  operates	  in	  practice,	  I	  

believe	  we	  can	  illuminate	  both	  sides	  of	  this	  matter.	  Perhaps	  one	  cannot	  will	  dialogue	  into	  being,	  but	  

one	  can	  provide	  a	  ‘propositional	  map’	  to	  guide	  its	  practice	  and	  emergence’	  (2001,	  714).	  Op	  deze	  

‘propositional	  map’	  zal	  ik	  in	  de	  volgende	  paragrafen	  nader	  ingaan.	  	  

	  

2.3.4	  De	  drie	  niveaus	  van	  menselijke	  interactie	  die	  de	  grondslag	  vormen	  voor	  een	  dialoog	  
Isaacs	  beschrijft	  zijn	  theorie	  door	  onderscheid	  te	  maken	  in	  drie	  verschillende	  niveaus	  van	  menselijke	  

interactie	  die	  de	  grondslag	  vormen	  voor	  een	  dialoog.	  Deze	  drie	  niveaus	  zijn:	  1.	  Het	  produceren	  van	  

coherente	  acties.	  2.	  Het	  creëren	  van	  fluïde	  structuren	  van	  interactie.	  3.	  Het	  bieden	  van	  gezonde	  

ruimte	  voor	  dialoog.	  	  

	  

2.3.4.1	  Het	  produceren	  van	  coherente	  acties	  

Bij	  het	  eerste	  niveau	  gaat	  het	  erom	  dat	  we	  leren	  om	  bewust	  te	  worden	  van	  de	  contradicties	  in	  wat	  

we	  zeggen	  en	  wat	  we	  doen.	  Wanneer	  men	  praat	  over	  het	  concept	  dialoog	  is	  de	  eerste	  associatie	  een	  

gesprek	  met	  twee	  of	  meer	  mensen,	  maar	  eigenlijk	  begint	  dialoog	  in	  jezelf.	  Om	  een	  effectief	  dialoog	  

te	  hebben	  zouden	  mensen	  eerst	  aan	  zichzelf	  moeten	  vragen:	  hoe	  goed	  ben	  ik	  in	  luisteren	  en	  spreken	  

tegen	  mezelf?	  Isaacs	  beschrijft	  vier	  vaardigheden	  die	  de	  bouwstenen	  vormen	  om	  tot	  deze	  

dialogische	  benadering	  te	  komen.	  Deze	  zijn:	  Luisteren,	  respecteren,	  ‘suspending’	  en	  spreken.	  	  

	  

-‐	  Luisteren	  	  

Zoals	  Bohm	  beschreef	  hebben	  mensen	  de	  neiging	  om	  gefragmenteerd	  te	  denken.	  Ook	  luisteren	  kan	  

gefragmenteerd	  zijn	  en	  leid	  tot	  abstractie:	  ‘fragmented	  listening	  is	  abstraction,	  which	  literally	  means	  

‘extracting	  meaning	  from	  something’’(Isaacs,	  1999,	  p.108).	  We	  kunnen	  gedeeltelijk	  luisteren	  en	  

daardoor	  een	  deel	  van	  wat	  iemand	  zegt	  niet	  horen.	  Of	  selectief	  luisteren,	  waardoor	  we	  alleen	  horen	  

wat	  we	  willen	  horen.	  Om	  te	  leren	  luisteren	  moeten	  we	  eerst	  luisteren	  naar	  onszelf	  en	  onze	  eigen	  
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reactie.	  Wanneer	  je	  begint	  bij	  het	  luisteren	  naar	  je	  eigen	  gevoelens	  en	  gedachten	  kan	  je	  beter	  in	  

verbinding	  komen	  met	  jezelf	  en	  je	  omgeving	  in	  het	  moment.	  Om	  deze	  gevoelens	  en	  gedachten	  te	  	  

horen	  spreekt	  Isaacs	  over	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  ‘innerlijke	  stilte’.	  	  

Er	  kan	  ‘ruis’	  in	  een	  gesprek	  komen	  doordat	  iemand	  niet	  goed	  hoort	  wat	  de	  ander	  bedoelt.	  Wat	  

bijvoorbeeld	  veel	  voor	  komt	  is	  dat	  iemand	  een	  onderliggend	  dilemma	  ervaart	  en	  daardoor	  een	  

dubbele	  of	  onduidelijke	  boodschap	  overbrengt.	  Het	  is	  dan	  belangrijk	  dat	  een	  gespreksleider	  vraagt	  

naar	  onderliggende	  gedachten	  zodat	  de	  boodschap	  zonder	  ruis	  over	  kan	  komen	  bij	  de	  luisteraars.	  

Isaacs	  (1999)	  beschrijft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  oefening	  om	  het	  luisteren	  te	  bevorderen,	  welke	  in	  het	  

licht	  van	  de	  KKDT	  waardevol	  is	  om	  te	  benoemen:	  ‘The	  sounds	  in	  any	  conversation	  have	  a	  powerful	  

impact	  on	  what	  is	  intended	  and	  stated.	  One	  practice,	  developed	  by	  Risa	  Kaparo,	  is	  to	  let	  someone	  

speak	  and	  then	  to	  listen	  as	  the	  sound	  of	  his	  voice	  cascades	  into	  silence.	  People	  typically	  notice	  that	  

there	  is	  a	  notable	  change	  in	  the	  meaning	  of	  what	  they	  heard	  as	  they	  wait	  a	  moment	  or	  two	  and	  make	  

space	  to	  let	  the	  meaning	  bloom.	  Often,	  of	  course,	  the	  energy	  in	  the	  conversation	  is	  the	  norm,	  and	  

waiting	  is	  seen	  as	  awkward	  or	  even	  impolite.	  Giving	  a	  moment	  of	  space	  is	  a	  practice	  that	  a	  group	  

could	  choose	  to	  adopt	  as	  the	  norm.	  The	  idea	  here	  is	  to	  make	  space	  for	  what	  is	  seeking	  to	  be	  spoken	  to	  

come	  through.	  To	  free	  this	  kind	  of	  space	  is	  to	  enable	  what	  poet	  Rilke	  speaks	  of	  as	  uncontrived	  words:	  

‘I	  believe	  in	  all	  that	  had	  never	  yet	  been	  spoken.	  I	  want	  to	  free	  what	  waits	  within	  me	  so	  that	  what	  no	  

one	  had	  dared	  to	  wish	  for	  may	  for	  once	  spring	  clear	  without	  my	  contriving.	  ’	  (p.	  174)	  	  

	  

-‐	  Respecteren	  	  

Dat	  het	  respecteren	  van	  iemand	  anders	  niet	  een	  passieve	  maar	  een	  actieve	  gedraging	  is,	  is	  te	  zien	  als	  

we	  naar	  de	  herkomst	  van	  het	  woord	  kijken.	  Respect	  komt	  namelijk	  van	  het	  Latijnse	  woord	  respecere	  

wat	  betekent	  ‘opnieuw	  kijken’.	  We	  kijken	  naar	  een	  bepaald	  aspect	  van	  iemand,	  maar	  als	  we	  nog	  een	  

keer	  kijken	  realiseren	  we	  hoeveel	  we	  niet	  hebben	  gezien.	  Deze	  tweede	  blik	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  we	  

een	  completer	  beeld	  krijgen	  van	  de	  andere	  persoon	  als	  een	  levend	  wezen	  (Isaacs,	  1999,	  p.	  111).	  

	  

-‐	  ‘Suspending’	  

Bohm	  beschrijft	  dat	  we	  vaak	  niet	  bewust	  zijn	  van	  de	  gedachten	  die	  we	  hebben	  en	  waar	  deze	  

gedachten	  uit	  voort	  komen.	  Om	  hier	  bewuster	  van	  te	  worden	  moeten	  we	  leren	  om	  de	  aannames	  en	  

meningen	  die	  we	  hebben	  op	  te	  schorten.	  Isaacs	  beschrijft	  dit	  als:	  ‘suspending	  your	  assumptions’.	  Het	  

opschorten	  van	  je	  aannames	  en	  oordelen	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  in	  staat	  kan	  zijn	  om	  te	  observeren	  en	  te	  

onderzoeken	  zonder	  hier	  meteen	  conclusies	  aan	  te	  verbinden	  (Isaacs,	  1999,	  p.	  147).	  	  
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-‐	  Spreken	  of	  ‘voicing’	  

Wanneer	  men	  in	  dialoog	  gaat	  moet	  je	  leren	  om	  je	  uit	  te	  spreken.	  De	  simpele	  vraag:	  ‘wat	  moet	  er	  nu	  

uitgedrukt	  worden?’	  staat	  dan	  centraal.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  daarvoor	  te	  kunnen	  luisteren	  naar	  

jezelf	  dus	  naar	  je	  emoties	  en	  interne	  impulsen	  en	  je	  niet	  te	  laten	  lijden	  door	  de	  vele	  ideeën	  die	  je	  

hebt	  over	  hoe	  je	  je	  zou	  moeten	  uitdrukken.	  Het	  vergt	  moed	  om	  je	  uit	  te	  drukken	  op	  een	  manier	  

waarbij	  je	  je	  niet	  laat	  beïnvloeden	  door	  ‘hoe	  je	  hoort	  te	  gedragen’	  (Isaacs,	  1999,	  p.	  160).	  	  	  

Deze	  vier	  vaardigheden	  vormen	  de	  basis	  van	  de	  dialogische	  benadering	  van	  Isaacs	  en	  zullen	  ervoor	  

zorgen	  dat	  men	  incoherentie	  in	  gedrag	  en	  gedachten	  kan	  tegengaan.	  	  

	  	  

2.3.4.2	  Het	  creëren	  van	  fluïde	  structuren	  van	  interactie	  

Het	  tweede	  niveau	  gaat	  erover	  dat	  mensen	  zich	  bewust	  moeten	  worden	  van	  onderliggende	  

structuren	  van	  interactie	  in	  de	  dialoog.	  Dit	  betekent	  dat	  men	  moet	  leren	  om	  de	  krachten	  die	  onder	  

het	  oppervlak	  van	  het	  gesprek	  liggen	  te	  herkennen.	  Isaacs	  (1999)	  maakt	  hierbij	  onderscheid	  in	  twee	  

verschillende	  dimensies.	  De	  eerste	  dimensie	  noemt	  hij	  ‘patterns	  of	  action’	  en	  heeft	  hij	  afgeleid	  van	  

het	  werk	  van	  Schön	  en	  Argyris	  (1978).	  De	  tweede	  dimensie	  noemt	  Isaacs	  ‘structural	  dynamics’	  en	  

gaat	  over	  verborgen	  structuren	  die	  de	  dialoog	  in	  de	  weg	  zitten	  en	  hoe	  hiermee	  omgegaan	  kan	  

worden.	  	  

	  

-‐	  Patterns	  of	  action	  

Schön	  en	  Argyris	  (1978)	  deden	  onderzoek	  naar	  leerprocessen	  bij	  mensen.	  Net	  als	  Bohm	  stellen	  zij	  dat	  

er	  bij	  mensen	  veelal	  een	  verschil	  is	  tussen	  wat	  zij	  zeggen	  te	  doen	  en	  wat	  ze	  werkelijk	  doen	  en	  zich	  

hier	  niet	  bewust	  van	  zijn.	  Volgens	  Schön	  en	  Argyris	  hanteren	  mensen	  twee	  praktijktheorieën:	  de	  

espoused	  theorie	  (hoe	  we	  denken	  te	  handelen)	  en	  de	  theory-‐in-‐use	  (hoe	  we	  daadwerkelijk	  handelen).	  

De	  espoused	  theorie	  heeft	  betrekking	  op	  de	  woorden	  die	  men	  gebruikt	  om	  uit	  te	  leggen	  hoe	  we	  doen	  

en	  denken	  en	  de	  theory-‐in-‐use	  heeft	  betrekking	  op	  hoe	  we	  daadwerkelijk	  handelen	  in	  de	  praktijk.	  

Mensen	  zijn	  zich	  niet	  bewust	  van	  dit	  gedrag	  en	  kunnen	  het	  daardoor	  niet	  aanpassen.	  	  

Argyris	  laat	  zien	  hoe	  mensen	  hier	  verandering	  in	  kunnen	  brengen	  en	  beschrijft	  dit	  als:	  ‘balancing	  

advocay	  and	  inquiry’	  (Isaacs,	  p.188,	  1999).	  Advocay	  betekent	  het	  uitspreken	  van	  wat	  je	  denkt,	  vanuit	  

een	  standpunt.	  Inquiry	  betekent	  kijken	  naar	  wat	  je	  nog	  niet	  weet,	  niet	  begrijpt,	  en	  het	  zoeken	  naar	  

wat	  andere	  mensen	  zien	  en	  begrijpen	  wat	  verschilt	  van	  jouw	  standpunt.	  Het	  uitspreken	  van	  wat	  je	  

denkt	  en	  waarom	  je	  dat	  denkt	  en	  tegelijkertijd	  open	  zijn	  voor	  het	  feit	  dat	  je	  het	  fout	  kan	  hebben	  is	  

makkelijker	  gezegd	  dan	  gedaan.	  Om	  een	  balans	  te	  vinden	  tussen	  advocacy	  en	  inquiry	  is	  het	  van	  

belang	  dat	  men	  leert	  om	  expliciet	  te	  maken	  waarom	  je	  tot	  bepaalde	  gedachten	  en	  overtuigingen	  

bent	  gekomen.	  Isaacs	  beschrijft:	  ‘At	  the	  heart	  of	  the	  art	  of	  thinking	  together	  is	  an	  exploration	  of	  the	  

underlying	  motives	  and	  intentions	  of	  the	  people	  concerned’	  (1999,	  p.202).	  Deze	  onderliggende	  
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motieven	  en	  intenties	  van	  mensen	  zijn	  onderdeel	  van	  onderliggende	  onbewuste	  gedachten	  die	  zowel	  

individueel	  als	  collectief	  voor	  kunnen	  komen.	  

	  

-‐	  Structural	  dynamics	  

Voor	  het	  onderzoeken	  van	  verborgen	  structuren	  en	  dynamieken	  die	  onderliggend	  zijn	  in	  de	  dialoog	  

maakt	  Isaacs	  gebruik	  van	  twee	  principes:	  paradigma	  en	  taal.	  Hij	  ontleedt	  dit	  aan	  de	  theorie	  van	  

systeemgerichte	  psycholoog	  David	  Kantor.	  	  

Met	  paradigma’s	  doelt	  Isaacs	  op	  drie	  verschillende	  manieren	  hoe	  mensen	  een	  dialoog	  ingaan.	  Hij	  

onderscheidt	  drie	  verschillenden	  posities	  die	  mensen	  gebruiken	  om	  de	  dialoog	  te	  benaderen:	  open,	  

gesloten	  en	  willekeurig.	  Het	  zijn	  volgens	  hem	  drie	  verschillende	  manieren	  om	  grenzen	  aan	  te	  geven,	  

te	  sturen,	  de	  macht	  te	  verdelen	  en	  keuzes	  te	  maken.	  Geen	  van	  deze	  manieren	  worden	  gezien	  als	  per	  

se	  goed	  of	  slecht,	  want	  ze	  hebben	  allemaal	  voor-‐	  en	  nadelen.	  	  

	  

De	  open	  benadering	  

Bij	  een	  open	  benadering	  is	  het	  doel	  om	  te	  leren	  door	  te	  participeren.	  Dit	  betekent	  dat	  democratie,	  

pluralisme	  en	  samenwerking	  van	  belang	  is.	  Hierbij	  wordt	  naar	  een	  goede	  balans	  gezocht	  tussen	  wat	  

goed	  is	  voor	  het	  individu	  en	  wat	  goed	  is	  voor	  de	  groep	  als	  geheel.	  Een	  nadeel	  van	  deze	  benadering	  is	  

dat	  het	  proces	  traag	  kan	  zijn	  en	  dat	  ideeën	  die	  eigenlijk	  niet	  waardevol	  zijn	  moeilijk	  aan	  de	  kant	  

geschoven	  kunnen	  worden.	  	  

	  

De	  gesloten	  benadering	  

Het	  doel	  van	  de	  gesloten	  benadering	  is	  om	  stabiliteit	  te	  creëren	  door	  traditie	  en	  afkomst.	  

Belangrijkste	  kenmerken	  daarbij	  zijn	  hiërarchie,	  formele	  autoriteit	  en	  controle.	  Hierbij	  wordt	  

gestreefd	  naar	  zorg	  en	  welzijn	  voor	  de	  gehele	  groep.	  Het	  nadeel	  van	  deze	  benadering	  is	  dat	  de	  focus	  

op	  traditie	  een	  blinde	  vlek	  kan	  vormen	  voor	  opkomende	  veranderingen.	  	  

	  

De	  willekeurige	  benadering	  

De	  willekeurige	  benadering	  heeft	  als	  doel	  om	  te	  onderzoeken	  doormiddel	  van	  improvisatie.	  Het	  is	  

daarbij	  van	  belang	  dat	  creativiteit	  alle	  ruimte	  krijgt	  en	  formele	  structuren	  niet	  in	  de	  weg	  zitten	  van	  

dat	  proces.	  Snelle	  innovatie	  is	  het	  streven.	  Een	  nadeel	  van	  deze	  benadering	  is	  dat	  het	  kan	  leiden	  tot	  

een	  anarchie	  waarbij	  mensen	  geen	  stabiliteit	  zullen	  ervaren.	  	  

	  

De	  uitdaging	  in	  de	  dialoog	  is	  om	  een	  setting	  te	  creëren	  waarbij	  alle	  drie	  de	  benaderingen	  ruimte	  

krijgen	  en	  als	  het	  ware	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  kunnen	  gaan.	  Een	  voorbeeld	  van	  hoe	  Isaacs	  deze	  

benaderingen	  beschrijft	  is	  in	  een	  dialoog	  tussen	  Vietnamezen	  en	  Amerikanen.	  De	  Vietnamezen	  
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zouden	  gesloten	  in	  hun	  dialoogbenadering	  kunnen	  zijn;	  zij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  er	  erkenning	  

komt	  voor	  hun	  kijk	  op	  de	  geschiedenis.	  De	  Amerikanen	  zouden	  open	  in	  hun	  dialoogbenadering	  

kunnen	  zijn;	  ze	  willen	  verantwoordelijkheid	  delen	  en	  tolerant	  zijn	  ten	  opzichte	  van	  meerdere	  

perspectieven.	  Het	  erkennen	  en	  begrijpen	  van	  deze	  verschillende	  benaderingen	  en	  ze	  niet	  proberen	  

te	  veranderen	  kan	  een	  andere	  manier	  van	  denken	  veroorzaken,	  dit	  is	  waar	  Isaacs	  opzoek	  naar	  is	  in	  de	  

dialoog.	  De	  Amerikanen	  zouden	  kunnen	  zeggen:	  ‘Tell	  us	  more	  about	  your	  history	  and	  how	  is	  had	  

affect	  you.	  Help	  inform	  us	  of	  the	  ways	  you	  believe	  we	  are	  likely	  to	  misunderstand	  the	  significance	  of	  

its	  impact.’	  Daar	  voegt	  Isaacs	  aan	  toe:	  ‘It	  is	  also	  true	  that	  this	  might	  not	  have	  created	  an	  opening.	  

People	  can	  continue	  to	  choose	  not	  to	  participate,	  especially	  if	  they	  feel	  deeply	  mistrusted	  of	  the	  other.	  

But	  it	  is	  possible	  to	  come	  to	  at	  least	  understand	  the	  sources	  of	  the	  mistrust,	  and	  the	  degree	  to	  which	  

they	  are	  structurally	  determined.	  ’	  (Isaacs,	  1999,	  p.228)	  	  

Door	  op	  deze	  manier	  te	  kijken	  naar	  onderliggende	  structuren	  in	  de	  dialoog	  zorgt	  dit	  ervoor	  dat	  men	  

de	  manier	  waarop	  iemand	  denkt	  en	  het	  wereldbeeld	  waar	  dat	  vandaan	  komt	  herkent	  en	  kan	  

waarderen,	  in	  plaats	  van	  iemand	  te	  laten	  conformeren	  aan	  de	  eigen	  manier	  van	  denken.	  	  

	  

Als	  het	  gaat	  om	  de	  taal	  die	  men	  gebruik	  onderscheid	  Isaacs	  drie	  verschillende	  soorten	  taal	  die	  

mensen	  gebruiken:	  de	  taal	  van	  de	  emotie,	  de	  taal	  van	  de	  betekenis	  en	  de	  taal	  van	  macht.	  Bij	  de	  taal	  

van	  emotie	  spreken	  mensen	  over	  gevoelens	  en	  het	  belang	  om	  hier	  aandacht	  en	  erkenning	  voor	  de	  

krijgen.	  Bij	  de	  taal	  van	  betekenis	  spreken	  mensen	  over	  de	  filosofie,	  de	  waarden,	  de	  ideeën	  of	  

theorieën	  die	  onderliggend	  zouden	  zijn	  aan	  het	  onderwerp	  van	  gesprek.	  Er	  zijn	  ook	  mensen	  die	  

weinig	  interesse	  hebben	  voor	  gevoelens	  of	  betekenissen	  maar	  juist	  actie	  willen.	  Ze	  willen	  weten	  wat	  

er	  gedaan	  kan	  worden	  om	  een	  probleem	  op	  te	  lossen.	  Dit	  noemt	  Kantor	  de	  taal	  van	  macht,	  hierbij	  

doelt	  hij	  niet	  op	  autoriteit	  maar	  op	  de	  energie	  om	  iets	  gedaan	  te	  krijgen.	  Door	  te	  luisteren	  naar	  de	  

verschillende	  soorten	  taal	  die	  er	  in	  de	  dialoog	  aanwezig	  zijn	  kan	  je	  een	  gesprek	  van	  richting	  laten	  

veranderen.	  Bijvoorbeeld	  door	  een	  gesprek	  dat	  voornamelijk	  gaat	  over	  actie	  te	  veranderen	  van	  

richting	  door	  het	  over	  emoties	  of	  betekenis	  te	  hebben	  zodat	  een	  andere	  dimensie	  kan	  worden	  

aangesproken.	  	  

	  

2.3.4.3	  Een	  conversatie	  in	  beweging	  

Isaacs	  (1999,	  p.	  254)	  beschrijft	  dat	  je	  de	  dialoog	  kan	  zien	  als	  een	  conversatie	  in	  beweging.	  Een	  groep	  

mensen	  die	  samen	  in	  gesprek	  gaan	  zullen	  zich	  door	  verschillende	  velden	  bewegen	  die	  allemaal	  nodig	  

zijn	  om	  tot	  dialoog	  te	  komen.	  Het	  is	  geen	  lineair	  proces,	  maar	  gedurende	  een	  gesprek	  zullen	  de	  

verschillende	  velden	  aanwezig	  zijn.	  Voor	  het	  beschrijven	  van	  dit	  proces	  maakte	  Isaacs	  gebruik	  van	  

het	  model	  van	  systeemtherapeut	  Scharmer	  die	  een	  gesprek	  onderverdeeld	  in	  verschillende	  fasen	  of	  

‘velden’,	  namelijk	  Conversatie,	  Discussie,	  Dialoog	  en	  Creativiteit.	  	  
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Het	  eerste	  veld	  wordt	  conversatie	  genoemd	  en	  wordt	  gekenmerkt	  doordat	  de	  deelnemer	  aan	  een	  

gesprek	  samen	  zijn	  en	  zich	  reactief	  gedragen.	  Door	  beleefd	  te	  zijn	  voegen	  zij	  zich	  naar	  de	  heersende	  

sfeer,	  dus	  voorkomend	  en	  welgemanierd.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  voldoet	  een	  conversatie	  als	  vorm	  

van	  spreken	  niet	  meer	  omdat	  de	  conventies	  beklemmend	  worden.	  Om	  de	  overstap	  te	  maken	  naar	  

het	  tweede	  veld	  en	  echt	  van	  elkaar	  te	  leren	  zullen	  er	  stellingen	  moeten	  worden	  uitgesproken,	  men	  

moet	  zich	  losmaken	  van	  de	  groep	  en	  de	  bestaande	  machtsverhoudingen	  moeten	  worden	  

uitgedaagd.	  (Kessels	  et	  al.,	  2008)	  

Het	  veld	  discussie	  wordt	  gekenmerkt	  door	  frictie.	  Er	  wordt	  stelling	  genomen	  en	  er	  zijn	  argumenten	  

en	  tegenargumenten.	  De	  deelnemers	  zijn	  niet	  meer	  samen,	  maar	  ze	  staan	  alleen.	  Het	  vergt	  moed	  om	  

de	  overgang	  te	  maken	  van	  het	  eerste	  naar	  het	  tweede	  veld,	  omdat	  men	  alleen	  moet	  durven	  staan,	  

de	  bestaande	  verhoudingen	  tart.	  Hierdoor	  wordt	  er	  instabiliteit	  in	  de	  groep	  veroorzaakt.	  Het	  kan	  een	  

goede	  manier	  zijn	  om	  verschillende	  argumenten	  over	  een	  bepaalde	  kwestie	  te	  verzamelen,	  maar	  het	  

kan	  er	  ook	  voor	  zorgen	  dat	  mensen	  hun	  openheid	  kwijtraken	  want	  men	  kan	  de	  neiging	  hebben	  om	  

zich	  ingraven	  in	  hun	  standpunt.	  	  (Kessels	  et	  al.,	  2008)	  

Om	  verder	  te	  komen	  is	  een	  ander	  soort	  gesprek	  nodig,	  namelijk	  een	  gezamenlijk	  onderzoek,	  een	  

dialoog.	  De	  hindernis	  die	  hier	  moet	  worden	  genomen	  is	  dat	  men	  zijn	  oordelen	  moet	  leren	  

opschorten.	  Dit	  betekent	  dat	  men	  zijn	  eigen	  oordelen	  en	  die	  van	  anderen	  leert	  observeren	  zonder	  

zich	  erin	  vast	  te	  bijten	  of	  ze	  af	  te	  werpen.	  In	  dit	  veld	  overheerst	  de	  onderzoekende	  houding	  waarbij	  

men	  ruimte	  en	  tijd	  heeft	  om	  na	  te	  denken.	  Belangen	  kunnen	  vanuit	  een	  zekere	  belangenloosheid	  

onderzocht	  worden	  en	  opnieuw	  geïnterpreteerd	  doordat	  verschillende	  oordelen,	  standpunten	  en	  

redeneringen	  naast	  elkaar	  worden	  gelegd	  kan	  er	  gekeken	  worden	  naar	  validiteit	  en	  legitimiteit.	  

Wanneer	  eenmaal	  de	  ruimte	  is	  gecreëerd	  om	  gezamenlijk	  na	  te	  denken,	  kunnen	  gedachten	  

uitwisselen	  en	  staan	  we	  open	  voor	  de	  gedachten	  van	  de	  anderen.	  Maar	  het	  zijn	  nog	  steeds	  

‘gedachten’:	  dat	  wat	  men	  al	  eerder	  dacht.	  (Kessels	  et	  al.,	  2008)	  

Het	  vierde	  veld	  wordt	  gekenmerkt	  door	  het	  samen	  nadenken	  en	  tot	  nieuwe	  ideeën	  komen.	  Dit	  is	  een	  

prikkelende,	  inspirerende	  en	  soms	  zelfs	  euforische	  ervaring,	  die	  een	  sterk	  samenbindende	  werking	  

heeft.	  Tegenwoordig	  wordt	  die	  ervaring	  aangeduid	  met	  de	  term	  ‘flow’.	  Vroeger	  werd	  daar	  het	  

klassieke	  begrip	  ‘metanoia’	  voor	  gebruikt,	  wat	  letterlijk	  ‘omdenken’	  of	  ‘ommekeer’	  betekent,	  

perspectiefwisseling.	  Het	  is	  een	  wonderlijke	  combinatie	  van	  overgave	  en	  discipline,	  van	  

gezamenlijkheid	  en	  autonomie,	  van	  gebondenheid	  en	  vrijheid.	  Overigens	  duikt	  hier	  uiteindelijk	  ook	  

een	  crisis	  op:	  men	  zal	  de	  hoop	  moeten	  laten	  varen	  dat	  deze	  wijze	  van	  spreken	  eeuwig	  kan	  worden	  

vastgehouden.	  (Kessels	  et	  al.,	  2008)	  

	  

Deze	  beschrijving	  van	  de	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  biedt	  ons	  nu	  verschillende	  lenzen	  om	  naar	  de	  

praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  te	  kijken.	  	  
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2.4	  Conclusie	  	  

Vanuit	  de	  huidige	  Nederlandse	  context	  waarin	  de	  antiracismebeweging	  groter	  en	  actiever	  is	  dan	  ooit,	  

is	  de	  vraag	  naar	  dialoog	  opgekomen.	  Mede	  omdat	  het	  onderwerp	  racisme	  nog	  steeds	  taboe	  is	  

waardoor	  het	  gesprek	  hierover	  moeizaam	  op	  gang	  komt	  en	  het	  een	  polariserende	  werking	  lijkt	  te	  

hebben.	  Een	  vorm	  van	  dialoog	  die	  hiervoor	  geschikt	  zou	  kunnen	  zijn	  is	  de	  interculturele	  

dialoogbenadering	  die	  is	  voortgekomen	  uit	  de	  interculturele	  benadering.	  Deze	  laatste	  benadering	  is	  

ontstaan	  in	  een	  context	  van	  onvrede	  over	  falend	  integratiebeleid	  eind	  20ste	  eeuw	  en	  legt	  de	  nadruk	  

op	  positieve	  interactie	  tussen	  verschillende	  groepen	  met	  als	  doel	  de	  sociale	  cohesie	  te	  bevorderen.	  

Het	  is	  een	  interactie	  die	  is	  gebaseerd	  op	  wederzijds	  begrip,	  respect	  en	  acceptatie	  van	  culturele	  

verschillen.	  Naast	  deze	  voorwaarden	  en	  het	  doel	  dat	  wordt	  beschreven,	  is	  er	  geen	  afgebakende	  

definitie	  van	  dialoog	  en	  zijn	  er	  geen	  handvatten	  beschreven	  hoe	  de	  dialoog	  vorm	  te	  geven.	  	  

Waar	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  dialoog	  beschrijft	  als	  positieve	  interactie	  die	  gebaseerd	  is	  

op	  wederzijds	  begrip,	  respect	  en	  acceptatie	  van	  culturele	  verschillen,	  stelt	  Isaacs	  hogere	  eisen	  aan	  

wat	  de	  dialoog	  is.	  Ook	  hij	  komt	  onder	  andere	  met	  de	  voorwaarde	  respect	  maar	  daarnaast	  beschrijft	  

hij	  in	  zijn	  dialoogbenadering	  dat	  er	  bepaalde	  fasen	  of	  velden	  zijn	  in	  een	  conversatie	  die	  uiteindelijk	  

kunnen	  leiden	  tot	  dialoog.	  Isaacs	  zou	  een	  positieve	  interactie	  dus	  niet	  meteen	  een	  dialoog	  noemen.	  

De	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  laat	  zien	  dat	  voor	  hem	  het	  gezamenlijk	  onderzoeken	  van	  aannames	  

en	  onderliggende	  waarden	  centraal	  staan	  zodat	  gezamenlijk	  nieuw	  inzicht	  gecreëerd	  kan	  worden.	  Dit	  

kan	  volgens	  hem	  alleen	  ontstaan	  wanneer	  er	  genoeg	  aandacht	  is	  voor	  de	  microprocessen	  die	  

onderliggend	  zijn	  in	  de	  structuur	  waarop	  mensen	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaan.	  Deze	  

dialoogbenadering	  levert	  een	  praktijkgerichte	  kijk	  op	  de	  dialoog	  zonder	  deze	  expliciet	  te	  maken,	  

omdat	  dit	  voor	  Isaacs	  tegenstrijdig	  is	  met	  wat	  dialoog	  is.	  De	  praktijkgerichte	  lenzen	  kunnen	  gebruikt	  

worden	  om	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  van	  de	  KKDT	  te	  analyseren,	  zodat	  helder	  wordt	  

hoe	  deze	  dialoogbenaderingen	  zich	  tot	  elkaar	  verhouden.	  	  
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3.	  Methodisch	  kader	  	  

Dit	  hoofdstuk	  bied	  een	  omschrijving	  van	  het	  methodische	  kader	  en	  het	  onderzoeksproces.	  

Achtereenvolgend	  zijn	  beschreven:	  het	  onderzoeksdesign,	  de	  selectiecriteria,	  de	  dataverzameling	  en	  

verwerking	  en	  ten	  slotte	  de	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid.	  	  	  

	  

3.1	  Onderzoeksdesign	  

Het	  is	  een	  empirisch	  sociaalwetenschappelijk	  onderzoek	  waarin	  er	  naast	  literatuurstudie	  ook	  tien	  

kwalitatieve	  semigestructureerde	  diepte-‐interviews	  zijn	  afgenomen.	  Kwalitatief	  onderzoek	  door	  

middel	  van	  diepte-‐interviews	  focust	  zich	  op	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  betekenis	  geven	  aan	  hun	  

sociale	  omgeving	  en	  zich	  op	  basis	  daarvan	  gedragen.	  Op	  die	  manier	  kan	  een	  onderwerp	  vanuit	  het	  

perspectief	  van	  de	  onderzochte	  persoon	  bekeken	  worden	  (Boeije,	  2005,	  p.27).	  	  

In	  december	  2019	  ben	  ik	  aanwezig	  geweest	  als	  deelnemer	  bij	  een	  KKDT.	  De	  aantekeningen	  die	  ik	  

daar	  heb	  gemaakt	  zijn	  ook	  gebruikt	  als	  extra	  informatie	  voor	  het	  onderzoek	  en	  daardoor	  kon	  ik	  in	  de	  

interviews	  refereren	  naar	  bepaalde	  momenten	  tijdens	  deze	  specifieke	  KKDT	  of	  naar	  momenten	  in	  

het	  algemeen	  van	  de	  KKDT-‐methode.	  	  

Naast	  literatuurstudie	  en	  interviews	  is	  er	  ook	  gebruik	  gemaakt	  van	  documentanalyse.	  Voor	  de	  

documentanalyse	  zijn	  de	  resultaten	  en	  bevindingen	  van	  het	  onderzoek	  van	  Movisie	  naar	  de	  KKDT	  

(Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018)	  gebruikt.	  Hier	  is	  de	  missie	  en	  visie	  van	  de	  oprichters	  van	  KKDT	  in	  

beschreven	  en	  zijn	  ook	  een	  aantal	  interviews	  gehouden	  met	  deelnemers.	  Er	  zijn	  twee	  transcripten	  

van	  deze	  interviews	  gemaakt	  die	  ik	  mocht	  gebruiken.	  	  

	  

3.2	  Werving	  en	  selectie	  

De	  KKDT	  van	  december	  2019	  was	  de	  laatste	  die	  de	  stichting	  heeft	  georganiseerd	  voordat	  er	  covid-‐19	  

maatregelen	  werden	  genomen	  in	  Nederland.	  Hierdoor	  konden	  de	  KKDT	  die	  in	  maart	  gepland	  stonden	  

niet	  meer	  door	  gaan.	  Aangezien	  ik	  zelf	  aanwezig	  was	  bij	  de	  KKDT	  van	  december	  2019	  en	  dus	  heb	  

ervaren	  hoe	  de	  sfeer	  en	  de	  plenaire	  gesprekken	  waren	  geweest,	  koos	  ik	  ervoor	  om	  allereerst	  alle	  

deelnemers	  van	  deze	  specifieke	  KKDT	  te	  benaderen	  voor	  deelname	  aan	  het	  onderzoek.	  Daarnaast	  

was	  dit	  ook	  de	  meest	  recente	  tafel	  dus	  zouden	  de	  herinneringen	  van	  de	  deelnemers	  nog	  het	  meest	  

‘vers’	  zijn.	  Een	  informatiebrief	  (bijlage	  2)	  werd	  via	  de	  stichting	  KKDT	  rondgestuurd	  waarop	  ik	  reactie	  

kreeg	  van	  twee	  deelnemers	  die	  mee	  wilden	  doen	  aan	  het	  onderzoek.	  Aangezien	  er	  meer	  

respondenten	  nodig	  waren	  heb	  ik	  er	  vervolgens	  voor	  gekozen	  om	  ook	  mensen	  van	  andere	  KKDT	  te	  

benaderen.	  Dit	  is	  gebeurd	  via	  sociale	  media,	  namelijk	  de	  Facebook-‐pagina	  en	  de	  Instagram-‐pagina	  

van	  KKDT.	  	  



	  

	   32	  

Naast	  acht	  deelnemers	  heb	  ik	  ook	  twee	  interviews	  afgenomen	  met	  de	  oprichters	  van	  de	  KKDT:	  

Mercedes	  Zandwijken	  en	  Machiel	  Keestra.	  	  

De	  semigestructureerde	  interviews	  bestonden	  uit	  een	  aantal	  vaste	  vragen.	  Bij	  de	  deelnemers	  hadden	  

de	  vragen	  betrekking	  op	  hun	  ervaring	  tijdens	  de	  KKDT	  die	  zij	  hadden	  meegemaakt	  en	  hoe	  zij	  hier	  

achteraf	  op	  terug	  kijken.	  Bij	  de	  oprichters	  hadden	  de	  vaste	  vragen	  betrekking	  op	  hun	  visie	  en	  doelen,	  

op	  hun	  eigen	  ervaringen	  met	  de	  KKDT	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  en	  wat	  zij	  zien	  als	  sterke	  en	  zwakke	  

punten	  van	  het	  KKDT-‐concept	  (zie	  voor	  vragenlijsten	  bijlage	  3).	  Een	  semigestructureerd	  interview	  

geeft	  naast	  een	  basisstructuur	  van	  open	  vragen	  veel	  vrijheid	  voor	  de	  eigen	  invulling	  van	  de	  

respondenten	  om	  dicht	  bij	  zichzelf	  en	  de	  eigen	  ervaring	  te	  blijven	  (Boeije,	  2005).	  

De	  respondenten	  zijn	  geselecteerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  volgende	  criteria:	  ze	  hebben	  in	  de	  afgelopen	  

drie	  jaar	  minstens	  één	  KKDT	  meegemaakt	  als	  deelnemer.	  Doordat	  de	  dialoogmethode	  van	  KKDT	  zo	  is	  

vormgegeven	  dat	  mensen	  kiezen	  om	  als	  ‘zwarte’	  of	  ‘witte’	  deelnemer	  mee	  te	  doen,	  is	  er	  in	  de	  

selectieprocedure	  van	  de	  respondenten	  gezorgd	  voor	  een	  balans	  in	  evenveel	  zwarte	  als	  witte	  

respondenten.	  Doordat	  er	  minder	  aanmeldingen	  waren	  van	  zwarte	  deelnemers	  heeft	  Zandwijken	  

actief	  geholpen	  om	  twee	  zwarte	  deelnemers	  voor	  het	  onderzoek	  aan	  te	  dragen.	  Van	  de	  acht	  

respondenten	  waren	  er	  vier	  die	  mee	  hebben	  gedaan	  als	  ‘witte’	  deelnemers	  en	  vier	  die	  als	  ‘zwarte’	  

deelnemer	  hebben	  meegedaan.	  In	  de	  H5	  staat	  een	  uitgebreide	  beschrijving	  de	  respondentengroep.	  	  

	  

3.3	  Dataverwerking	  en	  analyse	  

Voor	  de	  analyse	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  tien	  getranscribeerde	  interviews,	  de	  interviews	  duurden	  1	  

tot	  1,5	  uur	  en	  zijn	  online	  afgenomen	  in	  verband	  met	  de	  covid-‐19	  maatregelen.	  Voorafgaand	  aan	  de	  

interviews	  hebben	  alle	  respondenten	  een	  online	  formulier	  (informed	  consent)	  ingevuld	  omtrent	  de	  

geïnformeerde	  toestemming	  (bijlage	  4).	  Transcripten	  zijn	  conform	  de	  ethische	  code	  van	  de	  VSNU	  en	  

het	  datamanagementplan	  van	  de	  UvH	  beveiligd	  bewaard	  (bijlage	  5).	  Het	  sleutelbestand	  en	  de	  

toestemmingsformulieren	  zijn	  conform	  bovengenoemde	  ethische	  richtlijnen	  opgeslagen.	  	  	  	  

Voor	  de	  analyse	  van	  de	  data	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  programma	  Atlas.ti.	  Daarbij	  is	  gebruik	  

gemaakt	  van	  drie	  fasen	  van	  inductieve	  analyse:	  open	  coderen,	  axiaal	  coderen	  en	  selectief	  coderen	  

(Boeije,	  2014).	  Bij	  het	  open	  coderen	  zullen	  er	  inductief	  codes	  worden	  toegekend	  aan	  verschillende	  

fragmenten	  uit	  de	  interviews.	  Hierdoor	  wordt	  te	  data	  gestructureerd	  en	  ontstaat	  er	  een	  eerste	  

overzicht.	  Het	  axiaal	  coderen	  betekent	  dat	  de	  gecodeerde	  fragmenten	  met	  elkaar	  worden	  

vergeleken,	  daarbij	  zullen	  overkoepelende	  codes	  worden	  verwijderd	  en	  zullen	  er	  codes	  

samengevoegd	  worden.	  Dit	  proces	  resulteert	  in	  een	  codeboom	  die	  bestaat	  uit	  verschillende	  

categorieën.	  Als	  laatst	  in	  het	  analyse	  proces	  zal	  er	  door	  middel	  van	  selectief	  coderen	  fragmenten	  per	  

(sub)categorie	  worden	  bestudeerd	  en	  onder	  verdeeld	  worden	  in	  verschillende	  thema’s.	  Aan	  de	  hand	  

van	  deze	  thema’s	  zijn	  de	  deelvragen	  beantwoord.	  	  
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3.4	  Betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  

Om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  dit	  onderzoek	  te	  verhogen	  is	  de	  methode	  zo	  duidelijk	  mogelijk	  

beschreven,	  zijn	  de	  vragenlijsten	  als	  bijlagen	  toegevoegd	  en	  is	  alles	  gecodeerd	  met	  het	  programma	  

Atlas.ti	  zodat	  de	  gemaakte	  stappen	  en	  keuzes	  te	  volgen	  zijn.	  Hierdoor	  is	  het	  onderzoek	  

reproduceerbaar.	  Wat	  betreft	  mijn	  rol	  als	  onderzoeker	  is	  het	  belangrijk	  om	  te	  benoemen	  dat	  de	  

analyse	  van	  de	  interviews	  en	  de	  codering	  subjectief	  zijn,	  dus	  een	  andere	  onderzoeker	  zou	  mogelijk	  

tot	  andere	  interpretaties	  kunnen	  komen.	  Om	  deze	  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	  te	  verhogen	  

zijn	  voorlopige	  analyses	  bediscussieerd	  met	  de	  scriptiebegeleider.	  	  

De	  externe	  validiteit,	  de	  overdraagbaarheid	  van	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  naar	  de	  gehele	  

populatie	  is	  niet	  optimaal	  omdat	  er	  maar	  een	  beperkt	  aantal	  interviews	  zijn	  gehouden.	  	  

De	  vragenlijsten	  voor	  de	  interviews	  zijn	  gebruikt	  om	  de	  interne	  validiteit	  van	  het	  onderzoek	  te	  

bevorderen.	  Deze	  vragenlijsten	  zijn	  voorafgaande	  aan	  de	  interviews	  getest	  zodat	  onduidelijkheden	  

konden	  worden	  aangepast	  (Creswell,	  2015).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	   34	  

4.	  De	  interculturele	  benadering	  in	  de	  praktijk:	  Keti	  Koti	  Dialoog	  

Tafels	  	  
In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  de	  visie	  en	  methode	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  (KKDT)	  beschreven	  aan	  

hand	  van	  de	  handleiding	  van	  de	  KKDT,	  de	  twee	  interviews	  met	  de	  oprichters	  en	  het	  onderzoek	  van	  

Movisie	  door	  Broekroelofs,	  et	  al.	  (2018)	  met	  de	  daarbij	  behorende	  literatuur.	  	  

Achtereenvolgend	  zal	  de	  achtergrond	  van	  de	  oprichters	  worden	  beschreven,	  het	  ontstaan,	  de	  

definitie,	  het	  doel	  en	  de	  drie	  belangrijkste	  elementen	  waaruit	  de	  KKDT	  bestaat.	  Daarmee	  zal	  

antwoord	  worden	  gegeven	  op	  de	  eerste	  onderzoeks-‐deelvraag:	  Hoe	  ziet	  de	  interculturele	  

dialoogbenadering	  eruit	  in	  de	  KKDT-‐praktijk?	  En	  zal	  geantwoord	  worden	  gegeven	  op	  de	  tweede	  

onderzoeks-‐deelvraag:	  Wat	  is	  de	  visie	  en	  ervaring	  van	  de	  oprichters	  de	  KKDT?	  	  

	  

4.1	  Achtergrond	  oprichters	  

Mercedes	  Zandwijken	  en	  haar	  man	  Machiel	  Keestra	  hebben	  in	  2012	  de	  KKDT	  opgezet.	  

Zandwijken	  (1957)	  heeft	  Surinaams	  Nederlandse	  ouders	  en	  is	  geboren	  en	  opgegroeid	  in	  Amsterdam.	  

Ze	  is	  opgegroeid	  in	  een	  voornamelijk	  witte	  omgeving	  en	  heeft	  een	  opleiding	  tot	  psychotherapeut	  

gevolgd.	  Tijdens	  deze	  opleiding	  had	  ze	  een	  baan	  als	  ambtenaar	  op	  het	  staddeelkantoor	  van	  

Amsterdam	  waarbij	  ze	  werkte	  met	  en	  voor	  gemarginaliseerde	  groepen,	  waaronder	  ook	  migranten.	  In	  

de	  tijd	  dat	  zij	  daar	  werkte	  en	  zich	  verantwoordelijk	  voelde	  voor	  de	  migranten	  in	  haar	  stadsdeel	  werd	  

de	  moord	  op	  Theo	  van	  Gogh	  gepleegd	  op	  de	  straat	  voor	  het	  stadsdeelkantoor	  waar	  zij	  werkte.	  Van	  

Zandwijken	  heeft	  hem	  zien	  liggen	  vanuit	  haar	  raam	  en	  benoemde	  dat	  dit	  veel	  indruk	  op	  haar	  heeft	  

gemaakt.	  Uiteindelijk	  is	  ze	  na	  het	  afronden	  van	  haar	  opleiding	  tot	  psychotherapeut	  toch	  niet	  gaan	  

werken	  in	  haar	  net	  nieuw	  ingerichte	  praktijk	  omdat	  ze	  zich	  bezig	  wilde	  houden	  met	  de	  polarisatie	  in	  

de	  samenleving,	  die	  toen	  voornamelijk	  werd	  veroorzaakt	  door	  islamofobie.	  Ze	  heeft	  vervolgens	  in	  

Amsterdam	  verschillende	  denktanks	  opgericht	  waarin	  ze	  met	  mensen	  van	  verschillende	  etnische	  

achtergronden	  oplossingen	  bedacht	  voor	  problemen	  in	  de	  wijk.	  Dit	  was	  zeer	  succesvol	  waardoor	  ze	  

ook	  door	  burgemeesters	  in	  andere	  steden	  is	  gevraagd	  om	  deze	  denktanks	  op	  te	  zetten.	  Na	  dit	  werk	  is	  

ze	  begonnen	  met	  het	  opzetten	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafels:	  	  

‘Daarna	  ben	  ik	  eigenlijk	  pas,	  dat	  waren	  allemaal	  omwegen,	  om	  uiteindelijk	  naar	  mijn	  eigen,	  

mijn	  eigen	  kwetsbaarheid,	  en	  mijn	  eigen	  pijn,	  mijn	  eigen	  agenda	  neer	  te	  zetten	  voor	  de	  zwarte	  

gemeenschap.	  Het	  heeft	  een	  hele	  lange	  tijd	  geduurd,	  om	  allerlei	  verschillende	  redenen,	  voordat	  ik	  nu	  

doe	  wat	  ik	  nu	  doe.’	  

Keestra	  heeft	  een	  Joodse	  achtergronden	  en	  is	  gepromoveerd	  wetenschapsfilosoof	  en	  werkzaam	  op	  

de	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  (UvA).	  Daar	  is	  hij	  onder	  andere	  werkzaam	  bij	  het	  Instituut	  voor	  

Interdisciplinaire	  Studies	  en	  onlangs	  aangenomen	  als	  diversity	  officer.	  Binnen	  de	  KKDT	  ziet	  hij	  zijn	  rol	  
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voornamelijk	  tijdens	  de	  beginjaren	  als	  gesprekspartner	  van	  Zandwijken.	  In	  de	  jaren	  daarna	  is	  hij	  ook	  

mee	  gaan	  schrijven	  aan	  het	  materiaal	  van	  de	  KKDT	  en	  is	  hij	  betrokken	  als	  gespreksleider.	  De	  laatste	  

tijd	  is	  hij	  op	  academisch	  gebied	  steeds	  meer	  geïnteresseerd	  geraakt	  in	  dialoog	  en	  schrijft	  daar	  ook	  

over.	  	  

	  

4.2	  Ontstaan	  en	  definitie	  

Zandwijken	  werd	  geïnspireerd	  om	  de	  KKDT	  op	  te	  zetten	  door	  verschillende	  evenementen	  die	  zij	  om	  

zich	  heen	  zag,	  zoals	  de	  Joodse	  Sederavond	  waarbij	  Joden	  de	  bevrijding	  herdenken	  van	  hun	  

voorouders	  uit	  de	  slavernij	  in	  Egypte	  met	  behulp	  van	  een	  serie	  rituele	  handelingen,	  teksten,	  liederen	  

en	  een	  maaltijd,	  het	  Kwanzee-‐feest	  waarmee	  Afro-‐Amerikanen	  hun	  ‘family,	  community	  &	  culture’	  

vieren,	  en	  de	  dialoogtafels	  die	  gehouden	  zijn	  na	  de	  moord	  op	  Theo	  van	  Gogh.	  Al	  deze	  evenementen	  

inspireerde	  Zandwijken	  tot	  het	  oprichten	  van	  KKDT.	  Samen	  met	  anderen	  wil	  Zandwijken	  in	  gesprek	  

gaan	  over	  de	  betekenis	  van	  het	  koloniale	  verleden,	  die	  zijn	  sporen	  nalaat	  in	  het	  heden,	  en	  wat	  de	  

verworven	  vrijheid	  voor	  iedereen	  inhoudt.10	  

De	  definitie	  van	  KKDT	  wordt	  in	  de	  handleiding	  als	  volgt	  beschreven:	  ‘Een	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  is	  een	  

bijeenkomst	  waarin	  we	  samen	  stilstaan	  bij	  ons	  gedeelde	  slavernijverleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  

voor	  het	  heden,	  binnen	  de	  context	  van	  een	  reeks	  symbolische	  handelingen	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  

maaltijd’	  (p.11).	  	  

	  

4.3	  Doel	  	  

In	  de	  handleiding	  is	  beschreven	  dat	  het	  hoofddoel	  van	  KKDT	  het	  herdenken	  van	  de	  slavernij	  en	  

onderdrukking	  is	  en	  de	  viering	  van	  de	  herwonnen	  vrijheid.	  Vervolgens	  willen	  de	  oprichters	  van	  KKDT	  

hiermee	  bewustwording	  creëren	  voor	  gevoelens,	  ervaringen	  en	  handelingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  

slavernijverleden	  bij	  zowel	  mensen	  die	  afstammelingen	  zijn	  van	  tot	  slaaf	  gemaakte	  als	  mensen	  die	  

direct	  of	  indirect	  hebben	  geprofiteerd	  van	  de	  slavernij.	  

De	  KKDT	  is	  opgericht	  vanuit	  de	  missie	  om	  discriminatie	  en	  racisme	  in	  de	  samenleving	  te	  

verminderen.	  Vanuit	  deze	  missie	  zijn	  er	  twee	  hoofddoelen	  geformuleerd	  en	  verschillende	  subdoelen.	  

Deze	  zijn	  overgenomen	  vanuit	  de	  interventie	  beschrijving	  van	  Movisie	  (Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018,	  

p.4).	  	  

	  

Hoofddoel	  1:	  Het	  verminderen	  van	  impliciete	  en	  expliciete	  vooroordelen	  en	  stereotypen.	  In	  

eerste	  instantie	  bij	  ‘witte’	  Nederlanders	  ten	  aanzien	  van	  ‘zwarte’	  Nederlanders	  maar	  ook	  

omgekeerd.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Zandwijken	  &	  Keestra	  (2018)	  Keti	  Koti	  Tafel	  Handleiding.	  Amsterdam:	  BUROBRAAK	  (p.	  7) 
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Hoofddoel	  2:	  Erkenning	  van	  discriminatie	  en	  racisme	  door	  zowel	  ‘witte’	  als	  ‘zwarte’	  

deelnemers	  en	  inzicht	  dat	  de	  wortels	  hiervan	  in	  de	  geelde	  koloniale	  en	  slavernijgeschiedenis	  

liggen.	  	  

	  

Subdoelen:	  

-‐ Het	  vergroten	  van	  wederzijdse	  empathie	  en	  begrip	  tussen	  ‘zwarte’	  en	  ‘witte’	  

Nederlanders.	  

-‐ Het	  verminderen	  van	  ontkenning	  van	  racisme	  en	  discriminatie	  ten	  aanzien	  van	  ‘zwarte’	  

Nederlanders,	  in	  het	  verleden	  en	  nu.	  

-‐ Het	  verminderen	  van	  ‘kleurenblindheid’;	  de	  notie	  geen	  verschillen	  in	  huidskleur	  te	  zien,	  

dit	  niet	  op	  te	  merken.	  

-‐ Het	  versterken	  van	  positieve	  associaties	  van	  ‘zwart’	  met	  ‘wit’	  en	  omgekeerd.	  

-‐ Het	  vergroten	  van	  vertrouwen	  in	  positief	  contact	  tussen	  ‘wit’	  en	  ‘zwart’.	  	  

	  

Naast	  deze	  hoofd-‐	  en	  subdoelen	  wordt	  ook	  beschreven	  dat	  KKDT	  wil	  stimuleren	  dat	  mensen	  zelf	  

doorgaan	  met	  het	  voeren	  van	  dialoog	  zoals	  dat	  gebeurt	  tijdens	  de	  KKDT.	  	  

	  

4.4	  De	  drie	  elementen	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  	  

De	  KKDT	  is	  gestructureerd	  door	  een	  reeks	  symbolische	  handelingen	  of	  rituelen	  en	  een	  gefaciliteerd	  

dialoog,	  allemaal	  gerangschikt	  rond	  een	  Surinaamse	  maaltijd.	  De	  verschillende	  soorten	  elementen	  de	  

dialoog,	  de	  maaltijd	  en	  de	  symbolische	  handelingen,	  zullen	  hier	  verder	  worden	  toegelicht.	  	  

	  

4.4.1	  De	  dialoog	  	  

De	  dialoogmethode	  van	  KKDT	  is	  niet	  overgenomen	  vanuit	  een	  bestaande	  methode.	  De	  oprichters	  

hebben	  zelf	  de	  methode	  ontworpen	  aan	  de	  hand	  van	  literatuur	  over	  de	  interculturele	  

dialoogbenadering	  die	  gaat	  over	  het	  effectief	  verminderen	  van	  vooroordelen	  en	  stereotypering.	  

Daarnaast	  wordt	  beschreven	  in	  de	  handleiding	  dat	  door	  ervaring	  is	  gebleken	  dat	  het	  nuttig	  is	  om	  een	  

dialoog	  op	  een	  zeer	  gestructureerde	  wijze	  te	  leiden	  (p.17).	  Hieronder	  zal	  worden	  beschreven	  welke	  

theorie	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  de	  methode	  en	  welke	  ervaringen	  ertoe	  hebben	  geleid	  om	  te	  kiezen	  

voor	  een	  zeer	  gestructureerde	  dialoog.	  	  

De	  centrale	  theorie	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  de	  dialoogmethode	  van	  de	  KKDT	  is	  de	  contacttheorie	  

van	  Allport	  (1954).	  Allport	  stelt	  dat	  contact	  tussen	  mensen	  met	  verschillende	  achtergronden	  zal	  

leiden	  tot	  een	  vermindering	  van	  wederzijdse	  stereotypering	  en	  vooroordelen.	  Het	  samenkomen	  van	  

deze	  verschillende	  groepen	  wordt	  door	  hem	  beschreven	  als	  ‘intergroup	  contact’.	  Niet	  alleen	  de	  
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vooroordelen	  en	  stereotypering	  nemen	  af	  maar	  ook	  angst	  jegens	  de	  ander	  (Binder	  et	  al.,	  2009).	  Het	  

contact	  dat	  ontstaat	  moet	  aan	  een	  aantal	  voorwaarden	  voldoen	  om	  daadwerkelijk	  te	  leiden	  tot	  het	  

verminderen	  van	  vooroordelen	  en	  stereotypering.11	  	  

	  

-‐	  Empathie	  &	  inleving	  

Volgens	  Pettigrew	  en	  Tropp	  (2006)	  kan	  er	  tijdens	  intergroup	  contact	  empathie	  ontstaan	  voor	  de	  

andere.	  Deze	  gevoelens	  van	  empathie	  zijn	  een	  belangrijke	  bemiddelende	  factor	  voor	  het	  

verminderen	  van	  vooroordelen	  en	  stereotypering.	  	  

Ter	  voorbereiding	  van	  de	  KKDT	  zijn	  er	  door	  de	  organisatoren	  vragen	  opgesteld	  die	  de	  deelnemers	  

van	  de	  dialoog	  zullen	  gaan	  beantwoorden.	  Deze	  vragen	  zijn	  gericht	  op	  persoonlijke	  ervaringen	  

waardoor	  de	  deelnemers	  wordt	  gestimuleerd	  om	  zich	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen	  en	  zich	  in	  te	  leven	  in	  

het	  perspectief	  van	  de	  ander.	  Een	  voorbeeld	  van	  zo’n	  vraag	  is:	  ‘Wanneer	  ben	  jij	  je	  voor	  het	  eerst	  

bewust	  geworden	  van	  jouw	  huidskleur	  of	  culturele	  achtergrond,	  en	  wat	  betekende/betekent	  deze	  

ontdekking	  voor	  jou?’	  Daarnaast	  wordt	  er	  in	  de	  vooraf	  opgestelde	  vragen	  vaak	  expliciet	  gevraagd	  om	  

emoties	  te	  delen,	  zoals:	  ‘Deel	  met	  jouw	  dialoogpartner	  een	  familieverhaal	  uit	  jouw	  eigen	  –	  verre	  –	  

familiegeschiedenis	  dat	  je	  ooit	  gehoord	  hebt	  van	  een	  familielid	  zoals	  je	  oma	  of	  een	  oom,	  en	  dat	  je	  

altijd	  is	  bijgebleven	  omdat	  het	  je	  emotioneel	  geraakt	  heeft	  toen	  je	  het	  hoorde.’	  (Broekroelofs,	  et	  al.,	  

2018,	  p.	  21).	  	  

In	  de	  interviews	  met	  Zandwijken	  en	  Keestra	  wordt	  het	  gebruik	  van	  de	  dialoogvragen	  nader	  

toegelicht.	  Zandwijken	  probeert	  met	  de	  dialoogvragen	  die	  zij	  zelf	  ontwerpt	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  

universele	  ervaringen.	  Zij	  denk	  dat	  wanneer	  zwarte	  en	  witte	  mensen	  beseffen	  dat	  ze	  dezelfde	  

ervaring/emotie	  hebben,	  dit	  vooroordelen	  weg	  neemt.	  Dit	  is	  een	  belangrijke	  aanname	  onderliggend	  

aan	  haar	  werkwijze.	  Ze	  stuurt	  bewust	  om	  dit	  soort	  gesprekken	  te	  bewerkstellen:	  

	  

‘Ik	  ga	  ervan	  uit	  dat	  we	  meer	  gemeen	  hebben	  dan	  dat	  we	  verschillen	  van	  elkaar.	  Want	  ik	  

geloof	  echt	  dat	  wij	  als	  mensen	  allemaal	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  geconfronteerd	  worden	  met	  verlies,	  

met	  geluk,	  met	  angst,	  met	  verdriet,	  met	  boosheid,	  al	  dat	  soort	  emoties	  worden	  we	  allemaal	  mee	  

geconfronteerd	  en	  ik	  geloof	  dat	  de	  uitwisseling…	  in	  de	  thematiek	  en	  in	  de	  dialoogvraag	  probeer	  ik	  

opzoek	  te	  gaan	  naar	  de	  dit	  soort	  universele	  ervaringen	  eigenlijk.	  Ik	  ben	  wel	  benieuwd	  naar	  wat	  nou	  

die	  universele	  gelijkgestemdheid	  was	  in	  het	  gesprek	  waardoor	  opeens	  die	  traan	  valt,	  of	  iemand	  die	  

hand	  vasthoudt,	  er	  is	  iets	  gebeurd,	  maar	  wat	  is	  er	  gebeurd?	  Wat	  was	  het?	  Wat	  was	  het	  dat	  je	  ineens	  

besefte	  maar	  wacht	  even,	  ik	  kan	  wel	  zwart	  zijn	  of	  wit,	  maar	  hierin	  zijn	  wij	  precies...	  ik	  denk	  dat	  die	  

momenten	  van	  emotie	  namelijk,	  dat	  is	  mijn	  aanname,	  plaatsvinden	  op	  het	  moment	  dat	  er	  een	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018. 
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enorme	  herkenning	  bij	  de	  ander	  is...	  heeft	  plaatsgevonden.	  Dat	  ja...	  dat	  dat	  de	  sleutel	  naar	  verbinding	  

is	  en	  naar	  het	  wegnemen	  van	  vooroordelen.	  Want	  deze	  personen	  die	  dat	  hebben	  meegemaakt,	  die	  

zullen	  altijd	  als	  er	  weer	  een	  vooroordeel	  op	  popt,	  wat	  we	  toch	  allemaal	  wel	  hebben,	  ook	  meteen	  

denken...	  nee	  maar	  toen	  bleek	  ik	  met	  hem	  of	  haar...	  dat	  hele	  menselijke	  te	  hebben	  ervaren,	  maar	  niet	  

alleen	  dat	  menselijke	  maar	  ook	  dat…	  ik	  ervoer	  mijzelf	  via	  de	  ander,	  eigenlijk.’	  	  

	  

Zandwijken	  zoekt	  met	  haar	  vragen	  naar	  de	  universele	  ervaring	  om	  verbinding	  te	  creëren.	  Ook	  

Keestra	  vindt	  dat	  het	  overstijgen	  van	  individuele	  ervaring	  een	  belangrijk	  doel	  is	  van	  wat	  ze	  willen	  

bereiken:	  

	  

	  ‘(…)	  mensen	  worden	  geconfronteerd	  met	  iemand	  die	  heel	  anders	  is,	  een	  hele	  andere	  

geschiedenis	  heeft,	  ja	  dan	  kan	  je	  denken	  dat	  zijn	  wij	  tweetjes.	  En	  als	  je	  dan	  mensen	  hoort	  aan	  de	  

andere	  kant	  van	  de	  zaal	  die	  het	  over	  hele	  andere	  dingen	  hebben	  gehad	  maar	  toch	  ook	  het	  soort	  

ervaring	  heeft	  gehad	  van	  ontroering	  of	  ik	  wist	  niet	  dat	  dat	  zo	  ging,	  dat	  iemand	  op	  zo’n	  manier	  

gediscrimineerd	  worden,	  dat	  creëert	  ook	  een	  soort	  begrip	  dat	  het	  de	  individuele	  ervaring	  overstijgt.	  

(…).	  Wat	  wij	  eigenlijk	  willen	  is	  dat	  mensen	  begrijpen,	  via	  de	  persoonlijke	  uitwisseling,	  dat	  ze	  meer	  

begrip	  voor	  elkaar	  krijgen,	  dat	  ze	  hun	  eigen	  positie	  als	  het	  ware	  loslaten,	  iets	  zachter	  in	  worden	  om	  

het	  maar	  wat	  soft	  te	  zeggen.’	  

	  

Keestra	  beschrijft	  wat	  de	  intentie	  is	  met	  de	  gerichte	  vragen:	  	  

	  

	  ‘Sterke	  dingen	  van	  de	  Keti	  Koti	  Tafel	  zijn	  dat	  door	  het	  definiëren	  van	  de	  

gespreksonderwerpen	  en	  gespreksvragen	  en	  dan	  vervolgens	  die	  sterke	  structuur	  helpen	  wij	  om	  als	  

het	  ware	  een	  heel	  klein	  vergrootglas	  te	  gebruiken	  zodat	  het	  ook	  een	  beetje	  te	  doen	  is.	  Want	  

potentieel,	  als	  je	  met	  elkaar	  over	  iets	  heel	  kleins	  praat,	  waarom	  hou	  jij	  van	  een	  bepaalde	  sport	  en	  ik	  

niet,	  nou	  voordat	  je	  weet	  heb	  je	  het	  over	  je	  hele	  biografie	  en	  hoe	  je	  wel	  of	  niet	  hebt	  leren	  sporten	  van	  

huis	  uit.	  Dat	  is	  potentieel	  oeverloos	  en	  dan	  kan	  het	  ook	  frustrerend	  zijn	  en	  door	  al	  die	  beperkingen	  die	  

wij	  aanbrengen,	  stellen	  we	  mensen	  ook	  echt	  in	  staat	  om	  dat	  op	  een	  relatief	  effectieve	  manier	  te	  

doen.’	  

Keestra	  doelt	  met	  ‘beperkingen’	  zowel	  op	  de	  gerichte	  vragen	  als	  op	  de	  tijd	  die	  zij	  geven	  aan	  de	  

deelnemers	  om	  de	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Het	  opleggen	  van	  beperkingen	  beschouwt	  hij	  dus	  als	  

een	  voorwaarde	  voor	  het	  inhoudelijk	  laten	  verlopen	  van	  de	  dialoog.	  

	  

-‐	  Vrijwilligheid	  	  

Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  vrijwillige	  deelname	  aan	  de	  ontmoeting	  is	  de	  kans	  groter	  dat	  men	  in	  staat	  
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is	  om	  eigen	  vooroordelen	  bij	  te	  stellen	  (Pettigrew,	  Tropp,	  Wagner	  &	  Christ,	  2011).	  Daarnaast	  is	  het	  
van	  belang	  dat	  deelnemers	  vanuit	  zichzelf	  spreken	  en	  kunnen	  vertrouwen	  op	  authenticiteit	  van	  hun	  

mededeelnemers.12	  	  

 
-‐	  Spreken,	  luisteren	  &	  reflecteren	  

Tijdens	  de	  KKDT	  moet	  voldoende	  aandacht	  en	  tijd	  zijn	  voor	  zowel	  spreken,	  luisteren	  als	  reflectie.	  De	  

dialoogmethode	  van	  KKTD	  is	  zo	  ontworpen	  dat	  er	  op	  een	  zeer	  gestructureerde	  wijze	  vorm	  gegeven	  is	  

aan	  deze	  voorwaarden.	  De	  dialoog	  bestaat	  uit	  zogenaamde	  ‘rondes’	  waarin	  tweetallen	  met	  elkaar	  in	  

gesprek	  gaan	  en	  om	  de	  beurt	  antwoord	  mogen	  geven	  op	  een	  vraag.	  Voordat	  de	  deelnemers	  met	  

elkaar	  gaan	  praten	  is	  er	  eerst	  één	  minuut	  de	  tijd	  om	  na	  te	  denken	  over	  de	  vraag.	  Vervolgens	  begint	  

een	  van	  de	  twee	  deelnemers	  als	  eerst	  met	  het	  antwoord	  geven	  op	  de	  vraag.	  Tijdens	  de	  KKDT	  zijn	  er	  

twee	  gespreksleiders	  die	  samen	  de	  groep	  leiden,	  daarvan	  is	  er	  een	  tijdsbewaker	  en	  geeft	  na	  drie	  

minuten	  aan	  dat	  de	  tweetallen	  moeten	  wisselen.	  Nadat	  allebei	  de	  deelnemers	  antwoord	  hebben	  

gegeven	  op	  de	  vraag	  wordt	  er	  ook	  één	  minuut	  stilte	  gehouden	  waarbij	  reflectie	  centraal	  staat	  zodat	  

de	  deelnemers	  stil	  kunnen	  staan	  bij	  wat	  zij	  net	  hebben	  gehoord.	  Daarbij	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  

van	  de	  vraag:	  ‘Wat	  heeft	  je	  het	  meest	  geraakt	  in	  het	  verhaal	  van	  de	  ander,	  en	  waarom?’	  (zie	  voor	  een	  

structuurschema	  van	  de	  dialoog	  bijlage	  1).	  Na	  het	  gesprek	  in	  tweetallen	  en	  de	  reflectievraag	  worden	  

de	  deelnemers	  uitgenodigd	  om	  plenair	  hun	  ervaringen	  te	  delen.	  	  

In	  de	  handleiding	  van	  KKDT	  staat	  dat	  er	  voor	  deze	  gestructureerde	  methode	  is	  ook	  gekozen	  zodat	  

alle	  deelnemers	  even	  veel	  tijd	  krijgen	  om	  te	  spreken.13	  	  

In	  de	  interviews	  met	  Zandwijken	  en	  Keestra	  wordt	  deze	  methode	  nader	  toegelicht.	  De	  oprichters	  

hebben	  een	  duidelijke	  visie	  op	  hoe	  het	  gesprek	  gestructureerd,	  gestuurd	  en	  afgebakend	  moet	  

worden	  mede	  vanuit	  hun	  ervaring	  met	  eerdere	  KKDT.	  Zandwijken	  beschrijft	  de	  KKDT	  niet	  altijd	  zo	  

gestructureerd	  was	  maar	  dat	  het	  met	  de	  je	  jaren	  zo	  is	  gegroeid	  door	  de	  ervaring	  die	  ze	  opdeden:	  	  

	  

‘Nou	  op	  die	  structuur,	  daarvan	  zeg	  ik	  altijd	  dat	  we	  dat	  vroeger	  niet	  hadden.	  En	  dat	  ik	  dan	  

moest	  vaststellen	  dat	  er	  mensen	  waren	  die	  de	  hele	  tijd	  aan	  het	  woord	  waren.	  Dan	  zaten	  we	  in	  

groepjes	  van	  vijf.	  En	  vaak	  witte	  mannen	  hadden	  het	  hoogste	  woord,	  en	  zwarte	  vrouwen	  zag	  ik	  

gewoon	  de	  hele	  avond	  niks	  zeggen.	  Ja,	  toen	  dacht	  ik	  dat	  wil	  ik	  niet.	  Ik	  zeg	  altijd	  zo:	  het	  is	  een	  

autocratische	  manier	  om	  op	  een	  democratische	  manier	  de	  tijd	  van	  luisteren	  en	  spreken	  eerlijk	  te	  

verdelen.’	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018.	  
13	  Idem	  
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Het	  verdelen	  van	  de	  tijd	  is	  dus	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  KKDT,	  juist	  omdat	  is	  gebleken	  dat	  hier	  

problemen	  mee	  waren.	  Het	  lijkt	  voor	  Zandwijken	  extra	  pijnlijk	  te	  zijn	  geweest	  om	  de	  ongelijke	  

verhoudingen	  die	  in	  de	  samenleving	  aanwezig	  zijn	  tussen	  zwart	  en	  wit	  terug	  te	  hebben	  gezien	  in	  de	  

eerste	  edities	  van	  de	  KKDT	  waardoor	  zij	  sterk	  overtuigd	  raakte	  dat	  het	  anders	  moest.	  De	  optie	  om	  

met	  een	  gespreksleider	  te	  werken	  per	  groepje	  om	  de	  tijd	  eerlijk	  te	  verdelen	  lijkt	  niet	  aan	  de	  orde	  te	  

zijn	  geweest.	  	  

De	  oprichters	  zien	  dat	  luisteren	  een	  belangrijk	  onderdeel	  is	  van	  hun	  concept.	  Zandwijken	  ziet	  de	  

structuur	  waardoor	  mensen	  ‘leren	  luisteren	  naar	  elkaar’	  als	  de	  sterke	  kant	  van	  de	  KKDT.	  Keestra	  

merkt	  ook	  hoe	  ongewoon	  dat	  voor	  sommige	  mensen	  is,	  bijvoorbeeld	  als	  hij	  de	  methode	  met	  

studenten	  uitvoert	  op	  de	  universiteit:	  	  

	  

	  	   ‘Als	  student,	  en	  dat	  geld	  als	  medewerker	  [van	  de	  UvA]	  ook,	  word	  je	  als	  het	  ware	  getraind	  om	  

te	  debatteren	  en	  te	  discussiëren,	  kritisch	  te	  denken,	  dus	  dat	  betekent	  je	  luistert	  naar	  iemand	  maar	  

eigenlijk	  ben	  je	  voortdurend	  aan	  het	  denken	  van	  ja	  maar...	  en	  wat	  kan	  ik	  hier	  tegenin	  brengen?	  Of	  

wat	  kan	  ik	  hierop	  aanvullen?	  Dus	  ik	  heb	  keer	  op	  keer	  van	  studenten	  reacties	  gekregen	  van	  goh	  dit	  is	  

zo’n	  andere	  manier	  van	  luisteren,	  en	  echt	  meedenken	  met	  iemand,	  je	  eigen	  kritische	  denken	  even	  

uitstellen...	  dat	  ze	  dat	  een	  hele	  verrijkende	  ervaring	  vonden,	  die	  ze	  eigenlijk	  ook	  graag	  meenemen	  

naar	  het	  privéleven	  maar	  zeker	  ook	  in	  het	  academische	  leven.	  De	  keren	  dat	  ik	  dat	  zo	  duidelijk	  van	  ze	  

heb	  gehoord,	  vond	  ik	  dat	  eigenlijk	  ook	  best	  een	  beetje	  triest	  omdat	  ik	  het	  enerzijds	  herken,	  dus	  als	  het	  

ware	  herken	  in	  wat	  ik	  om	  me	  heen	  zie	  maar	  ook	  wat	  ik	  bij	  mezelf	  soms	  waarneem.	  Dat	  als	  je	  naar	  een	  

lezing	  gaat	  van	  een	  gastdocent	  of	  zo	  dat	  ik	  mezelf	  betrap	  van	  ja	  maar	  ja	  maar...	  en	  dat	  het	  heel	  

anders	  en	  heel	  prettig	  is	  om	  die	  andere	  manier	  van	  gesprekken	  te	  voeren,	  maar	  ook	  het	  besef	  dat	  het	  

aanbrengen	  van	  die	  context,	  dus	  die	  ritualisering	  en	  die	  structuur,	  dat	  die	  daar	  een	  belangrijke	  factor	  

in	  zijn.’	  

	  

Keestra	  beschrijft	  dat	  het	  aanbrengen	  de	  structuur	  in	  de	  dialoog,	  door	  beperkte	  spreektijd	  en	  vooraf	  

bepaalde	  dialoogvragen	  en	  reflectievragen	  te	  geven,	  ervoor	  zorgt	  dat	  mensen	  een	  nieuwe	  en	  

positieve	  ervaringen	  hebben	  met	  het	  luisteren	  naar	  iemand	  anders	  zijn	  verhaal.	  	  

	  

-‐	  De	  gespreksleider	  

Om	  een	  veilige	  sfeer	  de	  creëren	  waarin	  deelnemers	  open	  staan	  voor	  het	  delen	  van	  persoonlijke	  

ervaringen	  en	  inzichten	  is	  het	  van	  belang	  dat	  er	  een	  onbevooroordeelde	  gespreksleiding	  is	  die	  de	  

grenzen	  van	  de	  dialoog	  bewaakt	  (Herzig	  &	  Chasin,	  2006).	  Daarom	  geeft	  KKDT	  trainingen	  aan	  mensen	  

die	  gesprekleider	  willen	  zijn.	  	  
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-‐	  Representatie	  	  

Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  gesprekspartner	  wordt	  gezien	  als	  representatief	  voor	  de	  ‘andere	  groep’.	  

Wanneer	  bij	  intergroup	  contact	  de	  ander	  niet	  wordt	  gezien	  als	  representatief	  voor	  de	  groep	  wordt	  de	  

positieve	  ervaring	  van	  de	  ontmoeting	  niet	  gegeneraliseerd	  naar	  de	  hele	  groep.	  Wat	  betekent	  dat	  de	  

etnische	  (of	  andere)	  identiteit	  van	  de	  gesprekspartner	  expliciet	  moet	  worden	  gemaakt	  (Taouanza	  et	  

al,	  2016).	  	  

Deze	  voorwaarde	  hangt	  samen	  met	  het	  fenomeen	  ‘kleurenblindheid’	  wat	  inhoud	  dat	  mensen	  

claimen	  geen	  waarde	  te	  hechten	  aan	  huidskleur	  of	  etniciteit.	  Het	  mogelijke	  gevolg	  hiervan	  is	  dat	  men	  

niet	  bewust	  is	  van	  impliciete	  vooroordelen	  en	  daarnaast	  de	  maatschappelijke	  presentatie	  van	  

racisme	  en	  ervaringen	  van	  minderheden	  ontkennen	  waardoor	  de	  bestrijding	  van	  racisme	  en	  

discriminatie	  bemoeilijkt	  wordt	  (Savenije	  et	  al.,	  2014).	  

Een	  van	  de	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  de	  KKDT	  is	  dat	  er	  wordt	  gewerkt	  met	  twee	  verschillende	  

doelgroepen:	  Nederlanders	  met	  een	  migratieachtergrond,	  in	  het	  bijzonder	  mensen	  die	  voorouders	  

hebben	  die	  tot	  slaaf	  gemaakt	  waren	  in	  de	  trans-‐Atlantische	  slavenhandel,	  en	  Nederlanders	  die	  geen	  

tot	  slaaf	  gemaakte	  voorouders	  hadden	  in	  die	  tijd.	  Deze	  twee	  groepen	  worden	  ‘zwarte’	  en	  ‘witte’	  

Nederlanders	  genoemd	  tijdens	  de	  dialoog	  zodat	  deelnemers	  zich	  bewust	  worden	  van	  hun	  eigen	  

positie	  als	  ‘zwart’	  of	  ‘wit’.	  Ook	  gaan	  de	  vragen	  tijdens	  de	  dialoog	  vaak	  expliciet	  over	  huidskleur	  en	  

discriminatie	  zodat	  ‘kleurenblindheid’	  niet	  kan	  worden	  volgehouden	  en	  discriminatie	  moet	  worden	  

erkend.	  	  

	  

4.4.2.	  De	  maaltijd	  en	  de	  symbolische	  handelingen	  

Tijdens	  de	  KKDT	  wordt	  er	  een	  maaltijd	  geserveerd	  die	  zoveel	  mogelijk	  bestaat	  uit	  voedsel	  dat	  

waarschijnlijk	  door	  voormalige	  tot	  slaaf	  gemaakte	  werd	  gegeten.	  Het	  deelnemen	  aan	  een	  maaltijd	  

die	  omgeven	  is	  met	  rituelen	  is	  een	  belangrijke	  traditie	  in	  Winti,	  een	  Afro-‐Surinaamse	  religie,	  

genaamd	  de	  ‘Kra	  Tafra’.	  Kra	  betekent	  ziel	  en	  in	  dit	  ritueel	  zorgt	  de	  genezeres	  ervoor	  dat	  de	  ziel	  weer	  

sterk	  wordt	  na	  tegenslagen	  in	  het	  leven.	  Het	  is	  een	  ritueel	  voor	  eenheid.14	  	  	  

Een	  symbolische	  handelingen	  die	  worden	  uitgevoerd	  tijdens	  de	  KKDT	  is	  bijvoorbeeld	  het	  kauwen	  op	  

kwasi	  bita,	  een	  stukje	  hout	  met	  een	  bittere	  smaak	  afkomstig	  van	  een	  Surinaamse	  plant.	  Het	  staat	  

symbool	  voor	  de	  herinnering	  aan	  de	  bittere	  tijden	  in	  het	  verleden.	  Tijdens	  het	  kauwen	  wordt	  er	  door	  

een	  zangkoor	  een	  lied	  gezongen	  ter	  nagedachtenis	  aan	  de	  voorouders	  die	  geleden	  hebben	  onder	  de	  

wreedheden	  van	  de	  slavernij	  en	  voor	  allen	  die	  nog	  in	  slavernij	  leven.	  Een	  andere	  symbolische	  

handeling	  is	  insmeren	  van	  de	  polsen	  van	  je	  gesprekspartner	  met	  kokosolie.	  Deze	  handeling	  staat	  

symbool	  voor	  het	  uitwrijven	  van	  de	  pijn	  uit	  her	  verleden	  en	  de	  naweeën	  ervan	  in	  het	  heden.	  Het	  is	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Documentaire	  over	  Winti.	  Een	  Surinaamse	  godsdienst	  in	  Nederland.	  
https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Winti	  
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geïnspireerd	  op	  een	  Wasi,	  een	  rituele	  reiniging	  waarmee	  kwade	  geesten	  of	  negatieve	  gedachten	  en	  

herinneringen	  worden	  weggespoeld,	  die	  afkomstig	  is	  uit	  de	  Surinaamse	  cultuur.	  	  

De	  maaltijd	  en	  de	  symbolische	  handelingen	  worden	  tijdens	  de	  KKDT	  gezien	  als	  de	  context	  waarin	  

mensen	  elkaar	  ontmoeten.	  In	  het	  onderzoek	  van	  Movisie15	  staat	  beschreven	  dat	  uit	  literatuur	  blijkt	  

dat	  de	  context	  van	  invloed	  is	  op	  de	  associaties	  die	  mensen	  ontwikkelen	  ten	  aanzien	  van	  groepen	  en	  

groepsleden	  die	  zij	  ontmoeten.	  Een	  positieve	  context	  kan	  een	  positieve	  houding	  stimuleren	  

tegenover	  een	  gestigmatiseerde	  groep	  (Gawronksi	  &	  Bodenhausen,	  2006).	  Het	  samen	  eten	  en	  

voedsel	  delen	  is	  een	  belangrijk	  aspect	  van	  en	  voor	  groepsvorming	  en	  sociaal	  samenzijn,	  in	  families,	  

gemeenschappen	  of	  religieuze	  groepen	  (Fischler,	  2011).	  Samen	  eten	  draagt	  bij	  aan	  de	  ervaring	  van	  

onderlinge	  vertrouwelijkheid	  en	  intimiteit	  (Miller,	  Rozin	  &	  Fiske,	  1998).	  	  

	  

In	  dit	  hoofdstuk	  zijn	  de	  grondslagen	  van	  KKDT	  beschreven.	  Het	  laat	  zien	  dat	  er	  verschillende	  doelen	  

zijn	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  verminderen	  van	  racisme	  en	  discriminatie	  en	  dat	  het	  herdenken	  en	  

vieren	  van	  de	  afschaffing	  van	  de	  slavernij	  een	  centrale	  positie	  inneemt.	  De	  dialoog	  wordt	  in	  

tweetallen	  en	  ook	  plenair	  gevoerd	  en	  is	  sterk	  gestructureerd	  door	  vooraf	  bepaalde	  vragen	  en	  een	  

strakke	  tijdindeling.	  Daarnaast	  is	  de	  dialoog	  ingebed	  in	  een	  omgeving	  die	  gekenmerkt	  wordt	  door	  

elementen	  afkomstig	  uit	  cultuur	  en	  traditie	  die	  als	  doel	  hebben	  om	  het	  dialoog	  positief	  te	  

bevorderen.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  uiteen	  worden	  gezet	  hoe	  de	  deelnemers	  de	  KKDT	  hebben	  

ervaren.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Broekroelofs,	  et	  al.	  (2018) 
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H.5	  Centrale	  onderwerpen	  
In	  dit	  hoofdstuk	  zijn	  de	  data	  van	  het	  onderzoek	  beschreven	  die	  zijn	  verkregen	  uit	  de	  analyse	  van	  de	  

interviews	  met	  de	  deelnemers	  van	  de	  KKDT,	  de	  documentanalyse	  van	  het	  onderzoek	  van	  

kennisinstituut	  Movisie	  en	  de	  twee	  transcripten	  van	  dit	  onderzoek.	  Welke	  verschillende	  

onderwerpen	  kwamen	  naar	  boven	  tijdens	  de	  analyse	  van	  deze	  bronnen?	  

Om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  wie	  de	  respondenten	  zijn	  worden	  zij	  als	  eerst	  beschreven.	  Daarna	  zal	  in	  

worden	  gegaan	  op	  de	  dialoogmethode,	  dialoogvragen	  en	  het	  tijdschema.	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  

luisteren	  en	  het	  delen	  van	  je	  verhaal	  van	  invloed	  is	  op	  hoe	  de	  respondenten	  de	  KKDT	  hebben	  

ervaren.	  Het	  delen	  en	  dus	  het	  spreken	  over	  het	  koloniale	  verleden	  blijkt	  een	  onderwerp	  te	  zijn	  dat	  

zowel	  binnen	  de	  zwarte	  als	  de	  witte	  Nederlandse	  gemeenschap	  taboe	  is	  en	  is	  een	  veel	  voorkomend	  

onderwerp	  in	  de	  interviews.	  Als	  laatst	  zal	  er	  een	  analyse	  worden	  gegeven	  op	  de	  invloed	  van	  de	  

rituelen	  en	  de	  omgeving	  op	  hoe	  de	  deelnemers	  de	  KKDT	  ervaren,	  omdat	  uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  

deze	  elementen	  veel	  invloed	  hebben	  op	  de	  dialoog.	  

	  

5.1	  De	  respondenten	  

Van	  de	  acht	  deelnemers	  die	  ik	  heb	  geïnterviewd	  hebben	  vier	  mensen	  als	  ‘zwarte’	  deelnemer	  en	  vier	  

mensen	  als	  ‘witte’	  deelnemer	  meegedaan	  aan	  de	  KKDT.	  De	  zwarte	  deelnemers	  waren	  mannen	  en	  

hadden	  allemaal	  een	  Surinaamse	  achtergrond.	  Zij	  hadden	  één	  of	  twee	  ouders	  die	  van	  oorsprong	  uit	  

Suriname	  kwamen.	  Ze	  waren	  allemaal	  hoogopgeleid	  en	  tussen	  de	  40	  en	  57	  jaar	  oud.	  Hun	  Surinaamse	  

achtergrond	  en	  de	  interesse	  in	  het	  koloniale	  verleden	  betekende	  voor	  alle	  vier	  mannen	  veel.	  Een	  

man	  had	  onderzoek	  gedaan	  naar	  geschiedenis	  van	  racisme	  voor	  zijn	  masterscriptie	  en	  was	  werkzaam	  

bij	  een	  stichting	  die	  zich	  bezig	  houd	  met	  diversiteitsissues,	  een	  andere	  man	  was	  verkoper	  en	  curator	  

voor	  Surinaamse	  kunst,	  een	  man	  had	  samen	  met	  Mercedes	  een	  KKDT	  georganiseerd	  binnen	  het	  

politiecorps	  waar	  hij	  werkzaam	  was	  en	  een	  man	  die	  door	  de	  KKDT	  geïnspireerd	  was	  om	  onderzoek	  te	  

doen	  naar	  zijn	  voorouders	  en	  daar	  onlangs	  een	  boek	  over	  heeft	  uitgebracht.	  Deze	  man	  benoemde	  

zich	  niet	  als	  ‘zwart’	  maar	  als	  dubbelbloed16,	  dus	  had	  eigenlijk	  nog	  een	  derde	  categorie	  willen	  hebben	  

om	  te	  kiezen	  tijdens	  de	  KKDT.	  Twee	  van	  de	  mannen	  waren	  ook	  zeer	  actief	  op	  sociale	  media	  met	  

onderwerpen	  rond	  het	  slavernijverleden,	  racisme	  en	  discriminatie.	  Allemaal	  staan	  ze	  positief	  

tegenover	  het	  KKDT-‐initiatief	  doordat	  ze	  het	  van	  belang	  vinden	  dat	  er	  meer	  aandacht	  komt	  voor	  het	  

slavernijverleden	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving.	  Een	  man	  benoemde	  daarbij	  wel	  dat	  hij	  de	  KKDT	  

niet	  iets	  voor	  hemzelf	  vindt	  omdat	  hij	  niet	  in	  gesprek	  wilt	  met	  mensen	  die	  te	  weinig	  kennis	  hebben	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Doordat	  deze	  respondent	  heeft	  meegedaan	  aan	  de	  KKDT	  als	  ‘zwarte’	  deelnemer	  zal	  hij	  in	  deze	  analyse	  
worden	  beschreven	  als	  zwarte	  respondent,	  ondanks	  dat	  hij	  zichzelf	  niet	  zo	  zou	  benoemen.	  	  
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over	  het	  koloniale	  verleden.	  Twee	  mannen	  hebben	  allebei	  twee	  KKDT	  meegedaan	  als	  deelnemer.	  De	  

andere	  twee	  mannen	  één	  keer.	  	  

	  

Ik	  heb	  vier	  mensen	  gesproken	  die	  als	  ‘witte’	  deelnemer	  hebben	  meegedaan	  aan	  de	  KKDT	  waarvan	  

twee	  mannen	  en	  twee	  vrouwen.	  Ze	  waren	  allemaal	  hoger	  opgeleid	  en	  tussen	  de	  35	  en	  62	  jaar	  oud.	  

Een	  vrouw	  had	  een	  Indische	  achtergrond	  maar	  benoemde	  nadrukkelijk	  dat	  ze	  er	  wit	  uit	  ziet	  voor	  

andere	  mensen	  dus	  alle	  privileges	  daarvan	  ervaart.	  De	  twee	  mannen	  vertelde	  dat	  hun	  linkse	  politieke	  

voorkeur	  in	  verband	  staat	  met	  hun	  betrokkenheid	  en	  sympathie	  voor	  de	  huidige	  Black	  Live	  Matter	  

beweging.	  Alle	  vier	  de	  deelnemers	  voelde	  zich	  betrokken	  bij	  de	  huidige	  Black	  Lives	  Matter	  beweging	  

en	  drie	  van	  hen	  zijn	  actief	  om	  de	  beweging	  te	  steunen.	  Een	  man	  organiseert	  zelf	  demonstraties	  tegen	  

zwarte	  piet,	  de	  andere	  man	  ging	  naar	  de	  demonstraties	  toe	  en	  is	  actief	  op	  sociale	  media	  over	  

discussies	  rondom	  Zwarte	  Piet	  en	  racisme,	  een	  vrouw	  organiseerde	  bijeenkomsten	  voor	  witte	  

mensen	  om	  het	  over	  witte	  privileges	  te	  hebben.	  De	  andere	  vrouw	  voelde	  zich	  verbonden	  met	  Keti	  

Koti	  en	  de	  Surinaamse	  cultuur	  doordat	  zij	  lange	  tijd	  in	  een	  Surinaamse	  drumbrand	  heeft	  gespeeld	  

waar	  ze	  veel	  over	  de	  Surinaamse	  cultuur	  heeft	  geleerd,	  vanuit	  haar	  werk	  heeft	  zij	  ervaring	  met	  

dialoogtafels.	  Alle	  vier	  stonden	  ze	  positief	  tegenover	  het	  KKDT-‐initiatief.	  Een	  man	  heeft	  ook	  geholpen	  

met	  het	  organiseren	  van	  een	  KKDT	  en	  een	  vrouw	  heeft	  zich	  aangeboden	  als	  vrijwilliger.	  	  

	  

5.2	  Dialoogvragen	  en	  tijdschema	  	  

De	  methode	  die	  KKDT	  gebruikt	  om	  deelnemers	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  laten	  gaan	  is	  een	  centraal	  

onderwerp	  in	  de	  interviews	  met	  de	  deelnemers.	  De	  deelnemers	  beschrijven	  zowel	  overeenkomstige	  

als	  verschillende	  ervaringen	  met	  de	  methode	  die	  inzicht	  geeft	  in	  wat	  belangrijk	  en	  waardevol	  wordt	  

gevonden.	  	  	  

De	  dialoogmethode	  van	  de	  KKDT	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  vragen	  die	  elke	  deelnemer	  beantwoord,	  zoals	  

is	  beschreven	  in	  het	  hoofdstuk	  over	  de	  grondslagen.	  Het	  zoeken	  naar	  deze	  universele	  ervaring	  die	  

Zandwijken	  en	  Keestra	  beschrijven	  wordt	  door	  respondenten	  ook	  ervaren.	  Twee	  respondenten	  

benoemen	  dit	  in	  het	  interview,	  de	  eerste	  beschrijft	  dat	  zij	  tijdens	  de	  KKDT	  bewust	  werd	  van	  de	  

overeenkomsten	  die	  ze	  had	  met	  een	  mededeelnemer	  doordat	  ze	  haar	  emoties	  herkende:	  	  

	  

‘In	  mijn	  tafel	  kwam	  dat	  heel	  erg	  ter	  sprake,	  dat	  de	  jongeren	  generatie…	  nee	  dat	  is	  veel	  te	  

generaliserend	  wat	  ik	  zeg...	  wat	  ik	  merkte	  was	  dat	  een	  aantal	  jongere	  [zwarte]	  vrouwen	  uhm	  ook	  

heel	  erg	  klaar	  er	  mee	  zijn,	  met	  hun	  achtergestelde	  positie.	  Ik	  herkende	  ook	  mijn	  eigen	  ongeduld	  van	  

toen	  ik	  zelf	  in	  de	  twintig	  was	  en	  mij	  feministisch,	  ja	  ik	  ben	  nog	  steeds	  feministisch	  dat	  ga	  ik	  ook	  nooit	  

door	  het	  gootje	  spoelen	  (lacht),	  maar	  ik	  herkende	  er	  ook	  mijn	  eigen	  ongeduld	  in,	  zo	  van	  is	  het	  nou	  na	  
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al	  die	  eeuwen,	  nog	  steeds	  de	  positie	  van	  de	  vrouw	  zo?	  En	  wat	  een	  trage	  ontwikkeling	  en	  wat	  een	  

arrogantie	  van	  mannen	  want	  ik	  heb	  dan	  ook	  die	  scherpe	  tweedeling…	  en	  dat	  is	  soms	  ook	  nodig	  om	  

het	  scherp	  te	  krijgen.’	  (Respondent	  T,	  wit/vrouw)	  

	  

De	  tweede	  deelnemer	  beschrijft	  dat	  overeenkomsten	  naar	  voren	  kwamen	  tijdens	  een	  gesprek	  met	  

een	  mededeelnemer	  en	  dat	  dit	  ook	  expliciet	  benoemd	  werd:	  	  

	  

‘Nou	  ik	  vond	  het	  een	  prettig	  gesprek,	  je	  merkt	  dat	  je	  toch	  ook	  echt	  raakvlakken	  hebt,	  hij	  heeft	  

het	  dan	  bijvoorbeeld	  over	  zijn	  geschiedenis	  en	  hoe	  hij	  hier	  is	  gekomen,	  je	  hebt	  natuurlijk	  je	  

vergelijkingsmateriaal,	  de	  migratie,	  zijn	  ouders	  die	  nog	  nauwelijks	  de	  taal	  spraken,	  de	  generatiekloof,	  

waar	  je	  het	  dus	  over	  hebt	  gehad,	  dat	  je	  hier	  dus	  moet	  zien	  te	  aarden,	  aanpassingsvermogen.	  Hij	  had	  

het	  ook	  over	  heimwee,	  dat	  hij	  het	  heel	  belangrijk	  vond	  om	  af	  en	  toe	  terug	  te	  kunnen	  gaan	  naar	  

Marokko.	  Dat	  zijn	  de	  gemeenplaatsen	  zeg	  maar.	  Wat	  dus	  niet	  overeenkomstig	  was,	  was	  dat	  hij	  weet	  

waar	  hij	  vandaan	  komt,	  hij	  weet	  waar	  zijn	  ouders	  vandaan	  komen,	  waar	  zijn	  voorouders	  vandaan	  

komen,	  wortels	  zijn	  heel	  belangrijk	  en	  als	  je	  dat	  weet,	  dan	  sta	  je	  sterker	  in	  welke	  maatschappij	  dan	  

ook.	  Als	  je	  weet	  waar	  je	  vandaan	  komt	  dan	  kan	  je	  je	  altijd	  makkelijker	  aarden	  in	  een	  maatschappij	  

dan	  iemand	  die	  dat	  niet	  heeft.	  En	  ik	  denk	  dat	  dat	  een	  belangrijk	  verschil	  is	  met	  andere	  immigranten,	  

Marokkanen,	  turken,	  uhm	  dan	  met	  Surinamers	  en	  Antillianen,	  dat	  besef	  van	  je	  roots	  is	  dus	  heel	  

belangrijk.	  En	  voor	  ons	  is	  dat	  veel	  moeilijker	  om	  te	  kunnen	  achterhalen,	  en	  dat	  maakt	  het	  ook	  

moeilijker	  om	  te	  aarden	  in	  een	  andere	  samenleving,	  ook	  al	  spreek	  je	  de	  taal	  natuurlijk	  wel.’	  

(Respondent	  G,	  zwart/man)	  

	  

Wat	  opvallend	  is,	  is	  dat	  deze	  laatste	  respondent	  benoemd	  dat	  naast	  de	  overeenkomsten	  ook	  

verschillen	  werden	  besproken	  en	  dat	  dit	  niet	  negatief	  ervaren	  werd	  maar	  juist	  verhelderend	  was	  

omdat	  hij	  hierdoor	  inzicht	  kreeg	  in	  hoe	  immigranten	  bezig	  zijn	  met	  hun	  roots	  en	  dat	  dit	  voor	  mensen	  

uit	  Suriname	  en	  van	  de	  Antillen	  anders	  is	  omdat	  zij	  hun	  roots	  moeilijker	  kunnen	  achterhalen.	  Hij	  

kwam	  in	  gesprek	  over	  de	  overeenkomsten	  doordat	  dit	  gestuurd	  was	  door	  een	  dialoogvraag.	  

Respondent	  T	  ervoer	  overeenkomst	  met	  een	  deelnemers	  doordat	  ze	  de	  emotie	  van	  ongeduld	  

herkende	  van	  toen	  ze	  zelf	  jong	  was.	  	  

Naast	  dat	  de	  voorgeschreven	  vragen	  de	  inhoud	  van	  de	  dialoog	  sturen,	  lijken	  de	  vragen	  ook	  invloed	  te	  

hebben	  als	  deelnemers	  spanning	  ervaren.	  Een	  deelnemer	  gaf	  aan	  dat	  zij	  door	  de	  vragen	  houvast	  

ervoer	  en	  dit	  prettig	  vond.	  Het	  gaf	  haar	  duidelijkheid	  op	  het	  moment	  dat	  ze	  zenuwen	  ervoer:	  	  

	  

‘Ik	  was	  niet	  de	  hele	  tijd	  op	  mijn	  gemak,	  laat	  ik	  het	  zo	  zeggen.	  Ik	  ben	  makkelijk	  open,	  dat	  is	  niet	  

het	  probleem,	  maar	  ik	  was	  dus	  niet	  echt	  op	  mijn	  gemak	  uhm	  want	  ik	  wist	  dat	  we	  dingen	  gingen	  
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zeggen	  die	  lastig	  kunnen	  zijn,	  wat	  ik	  er	  heel	  prettig	  aan	  vond	  was	  om	  structuur	  te	  hebben	  in	  die	  

avond,	  ze	  leggen	  die	  briefjes	  neer	  met	  die	  vragen	  erop,	  dat	  is	  een	  duidelijke	  structuur,	  het	  begeleid	  

wel,	  bij	  mij	  in	  ieder	  geval,	  mijn	  zenuwen,	  van	  wat	  moet	  ik	  dan	  precies	  gaan	  zeggen.	  (…)	  Ja,	  dat	  neemt	  

het	  [ongemak]	  weg.	  Je	  hebt	  een	  vraag	  waar	  je	  het	  over	  gaat	  hebben,	  zo	  hoef	  je	  niet	  na	  te	  denken	  

over	  van	  wat	  ga	  ik	  nou	  met	  jou	  zitten	  te	  bespreken.	  ‘Wat	  voor	  ongemakkelijkheid	  ga	  ik	  eruit	  gooien?’	  

daar	  hoef	  je	  allemaal	  niet	  over	  na	  te	  denken,	  gewoon	  een	  vraag	  beantwoorden.	  Ja	  dus	  die	  vragen	  

vond	  ik	  heel	  fijn,	  ik	  vond	  ook	  dat	  ze	  die	  vragen	  goed	  beperkt	  hadden	  gehouden.	  Dus	  dat	  het	  dus	  niet	  

enorme	  wijde	  waaier	  van	  van	  alles	  opengooide,	  maar	  dat	  ze	  vrij	  gericht	  waren,	  en	  dat	  het	  steeds	  

verdiepender	  was.’	  (Respondent	  M,	  wit/vrouw)	  

	  

Het	  is	  opvallend	  dat	  vragen	  die	  deelnemers	  uitnodigen	  om	  emoties	  te	  laten	  zien	  en	  zich	  kwetsbaar	  

op	  te	  stellen	  ervoor	  kunnen	  zorgen	  dat	  men	  juist	  minder	  gespannen	  wordt,	  want	  het	  delen	  van	  

persoonlijke	  ervaringen	  kan	  natuurlijk	  ook	  voor	  de	  spanning	  zorgen.	  In	  bovenstaand	  citaat	  van	  

respondent	  M	  wordt	  ook	  verwoord	  dat	  zij	  de	  vragen	  ‘goed	  beperkt’	  vond	  waardoor	  er	  verdieping	  

kwam	  voor	  haar.	  	  

De	  ervaring	  met	  afgebakende	  tijd	  is	  voor	  de	  respondenten	  overwegend	  positief.	  Een	  deelnemer	  

benoemde	  dat	  hij	  soms	  wel	  in	  zijn	  verhaal	  zat	  en	  dat	  dan	  zijn	  spreektijd	  opeens	  om	  was,	  maar	  dat	  

hem	  dit	  niet	  heel	  erg	  heeft	  gestoord,	  hij	  benoemde	  het	  als	  ‘even	  lichte	  irritatie’.	  	  

	  

5.3	  Luisteren	  &	  Delen	  	  

Luisteren	  kwam	  bij	  bijna	  alle	  interviews	  als	  belangrijk	  en	  waardevol	  aspect	  van	  de	  KKDT	  naar	  boven.	  

Respondenten	  beschreven	  dat	  de	  structuur	  van	  de	  dialoogmethode	  hetgeen	  is	  waardoor	  ze	  goed	  

(leren)	  luisteren	  en	  dat	  ze	  ook	  ervaren	  dat	  er	  naar	  hun	  geluisterd	  wordt.	  Het	  delen	  van	  persoonlijke	  

ervaringen	  en	  emoties	  staat	  centraal	  in	  de	  KKDT	  en	  respondenten	  benoemen	  dat	  deze	  uitwisseling	  

kan	  zorgen	  voor	  vertrouwen,	  intimiteit	  en	  goed	  contact	  onderling.	  Maar	  er	  wordt	  ook	  beschreven	  

dat	  wanneer	  deze	  uitwisseling	  van	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  emoties	  er	  niet	  is,	  of	  niet	  zo	  wordt	  

ervaren,	  dat	  dit	  goed	  contact	  in	  de	  weg	  zit.	  Drie	  verschillende	  respondenten	  beschreven	  dat	  zij	  wat	  

betreft	  luisteren	  en	  delen	  dubbelen	  ervaringen	  hebben	  gehad	  tijdens	  de	  KKDT.	  Dit	  zijn	  voorbeelden	  

die	  het	  belang	  van	  deze	  aspecten	  tijdens	  de	  dialoog	  goed	  illustreren.	  	  

De	  eerste	  respondent	  heeft	  twee	  KKDT	  meegemaakt	  en	  daar	  twee	  verschillende	  ervaringen	  gehad.	  

De	  tweede	  tafel	  heeft	  hij	  als	  zeer	  bijzonder	  ervaren	  omdat	  hij	  voelde	  dat	  er	  ‘echt’	  naar	  hem	  

geluisterd	  werd,	  wat	  betekende	  dat	  hij	  zich	  gehoord	  voelde	  door	  zijn	  gesprekspartner.	  Dit	  stond	  in	  

contrast	  met	  de	  eerste	  KKDT	  die	  hij	  meemaakte:	  	  	  
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	  ‘Ja,	  naar	  mijn	  mening	  luisterde	  ze	  niet,	  dus	  ze	  hoorde	  het	  aan	  maar	  ze	  deed	  er	  verder	  niks	  

mee.	  (…)	  De	  luisteraar	  moet	  steeds	  vertellen	  wat	  ik	  heb	  verteld.	  En	  toen	  dacht	  ik	  ja,	  je	  haalt	  er	  een	  

paar	  woorden	  uit,	  maar	  de	  strekking	  is	  volledig	  langs	  je	  heen	  gegaan,	  (lacht)	  (…)	  de	  kern,	  het	  hart.	  Ik	  

had	  iemand	  tegenover	  me	  die	  vanuit	  het	  hoofd	  alles	  deed.	  En	  dus	  werden	  al	  mijn	  hartenkreten	  niet	  

gehoord.’	  (Respondent	  B,	  zwart/man)	  

	  

Doordat	  zijn	  gesprekspartner	  volgens	  deze	  respondent	  niet	  goed	  kon	  teruggeven	  wat	  hij	  had	  verteld,	  

voelde	  hij	  zich	  niet	  gehoord.	  Tijdens	  zijn	  tweede	  KKDT	  had	  hij	  een	  totaal	  andere	  ervaring	  omdat	  hij	  

zich	  wel	  gehoord	  voelde	  door	  zijn	  gesprekspartner.	  Daarnaast	  komt	  ook	  naar	  voren	  dat	  hij	  het	  

belangrijk	  vond	  dat	  zijn	  gesprekspartner	  vertelde	  over	  zichzelf:	  	  

	  

	  ‘Ja,	  wat	  die	  eerste	  dame	  dus	  niet	  had	  gedaan,	  van	  de	  eerste	  Keti	  Koti	  Tafel,	  is	  mij	  deelgenoot	  

maken	  van	  haar	  situatie	  en	  van	  hoe	  zij	  functioneert	  en	  et	  cetera.	  En	  in	  de	  tweede	  Keti	  Koti	  Tafel	  kon	  ik	  

met	  haar	  meegenieten	  van	  haar	  white	  privilege.	  (…)	  Ja,	  een	  bepaalde	  onbezonnenheid	  en	  toch	  ‘oh	  

daar	  heb	  ik	  nooit	  aan	  gedacht’	  en	  ‘wat	  erg,	  maar	  dat	  begrijp	  ik	  als	  dat	  zo	  is’.	  Weetje	  dat	  was	  echt,	  ja	  

al	  die	  stenen	  vielen	  op	  hun	  plek.	  (…)	  aan	  de	  ene	  kant	  was	  het	  genieten	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  dacht	  ik	  

van	  damn	  ik	  wou	  dat	  ik	  zo’n	  dag	  kon	  hebben,	  dat	  niemand	  ziet	  wie	  of	  wat	  ik	  ben	  en	  dat	  ik	  gewoon	  

mijn	  gang	  kan	  gaan.’	  	  (Respondent	  B,	  zwart/man)	  

	  

Doordat	  de	  deelnemer	  dus	  vooral	  op	  zijn	  tweede	  ervaring	  positief	  terugkijkt,	  laat	  dit	  zien	  hoe	  

belangrijk	  het	  element	  ‘luisteren’	  is	  en	  het	  gevoel	  gehoord	  te	  worden	  door	  de	  ander.	  Daarnaast	  

beschrijft	  de	  deelnemer	  dat	  hij	  zich	  ‘deelgenoot’	  voelde	  door	  wat	  zijn	  gesprekspartner	  vertelde,	  het	  

lijkt	  alsof	  hij	  zich	  door	  het	  verhaal	  van	  zijn	  gesprekspartner	  goed	  kon	  inleven	  in	  haar	  situatie,	  in	  hoe	  

het	  voor	  haar	  is	  om	  wit	  te	  zijn.	  Dit	  was	  naast	  inzicht	  gevend	  ook	  confronterend	  voor	  hem.	  Het	  laat	  

zien	  dat	  hij	  het	  ook	  belangrijk	  vond	  om	  het	  verhaal	  van	  de	  ander	  te	  horen.	  

Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  ervaring	  van	  een	  andere	  respondent	  die	  ook	  twee	  KKDT	  meemaakte	  en	  

hier	  verschillend	  op	  terug	  kijkt.	  Hij	  beschrijft	  dat	  het	  voor	  hem	  belangrijk	  is	  voor	  ‘goed	  contact’	  als	  

zijn	  gesprekspartner	  in	  staat	  is	  om	  te	  vertellen	  over	  zichzelf:	  

	  ‘(…)	  dat	  waren	  twee	  totaal	  verschillende	  ervaringen,	  met	  die	  tweede	  vrouw	  had	  ik	  eigenlijk	  

niet	  zo	  goed	  contact.	  Kijk	  het	  is	  natuurlijk	  fijn	  als	  mensen	  ook	  iets	  van	  zichzelf	  laten	  zien.	  Aan	  de	  ene	  

kant	  kan	  je	  zeggen	  ja	  dat	  helpt	  dus	  enorm,	  de	  manier	  waarop	  de	  dialoog	  tafel	  is	  opgezet	  want	  om	  de	  

beurt	  ga	  je	  praten,	  wat	  ik	  helemaal	  top	  vind,	  heel	  goed	  vind	  ook,	  want	  daarmee	  voorkom	  je	  ook	  

polarisatie	  bijvoorbeeld,	  dus	  dat	  vond	  ik	  echt	  een	  hele	  slimme	  strategie	  van	  Mercedes.	  Daar	  zit	  ook...	  

in	  het	  proces	  zit	  ook	  een	  deel	  van	  de	  oplossing	  wat	  dat	  betreft,	  dat	  doet	  ze	  echt	  heel	  goed.	  Uuh	  maar	  
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ja,	  als	  je	  dus	  iemand	  hebt	  die	  het	  moeilijk	  vindt	  om	  iets	  over	  zichzelf	  te	  vertellen	  dan	  wordt	  het	  wel	  

heel	  lastig.’	  (Respondent	  M,	  zwart/man)	  

	  

De	  ervaringen	  van	  de	  deelnemers	  bevestigen	  dat	  luisteren	  maar	  ook	  het	  kunnen	  delen	  beiden	  twee	  

cruciale	  elementen	  zijn	  in	  de	  dialoogmethode	  van	  de	  KKDT.	  Dit	  staat	  in	  verband	  met	  hoe	  deelnemers	  

het	  contact	  met	  de	  gesprekspartner	  ervaren.	  Boven	  geciteerde	  respondenten	  hebben	  twee	  

verschillende	  ervaringen	  gehad	  en	  benoemen	  allebei	  dat	  ze	  elke	  KKDT	  positief	  hebben	  ervaren,	  de	  

een	  lijkt	  alleen	  waardevoller	  dan	  de	  ander	  te	  zijn	  geweest.	  

De	  derde	  respondent	  had	  binnen	  één	  KKDT	  twee	  verschillende	  ervaringen	  wat	  betreft	  het	  contact	  

met	  gesprekspartner.	  Eerst	  deelde	  ze	  allebei	  heel	  veel	  en	  leken	  ze	  zich	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen	  tegen	  

over	  elkaar	  maar	  op	  een	  gegeven	  moment	  stopte	  dit	  abrupt,	  wat	  voor	  de	  respondent	  teleurstellend	  

en	  verwarrend	  was.	  Ze	  beschrijft	  dit	  als	  volgt:	  

	  

‘En	  dat	  ging	  op	  zich	  oké...	  uh...	  het	  feit	  dat	  die	  structuur	  er	  was	  zorgde	  dat	  we	  wel	  in	  contact	  

met	  elkaar	  bleven.	  Ik	  heb	  een	  heel	  open	  gesprek	  gehad	  met	  de	  jongere	  vrouw	  die	  tegenover	  mij	  zat.	  

(Naam)	  is	  26	  geloof	  ik	  en	  dat	  is	  een	  hele	  andere	  leeftijd	  dan	  ik,	  andere	  generatie,	  andere	  achtergrond	  

we	  kozen	  allebei	  om	  heel	  eerlijk	  en	  persoonlijk	  te	  zijn.	  Dus	  uh…	  moeilijke	  dingen,	  het	  was	  op	  een	  

gegeven	  moment	  zelfs	  zo	  dat	  we	  allebei	  zaten	  te	  huilen.	  Over	  dingen	  die	  we	  hadden	  meegemaakt.	  

Dus	  wat	  zij	  had	  meegemaakt	  en	  wat	  ik	  had	  meegemaakt.	  Dus	  we	  waren	  allebei	  ontzettend	  geraakt	  

uh...	  en	  toch	  bleef	  er	  een	  afstand	  zitten.	  Er	  was	  toch	  een	  soort	  van	  uh	  ja	  zeker	  van	  haar	  kant	  naar	  mij,	  

een	  wantrouwen.	  En	  dat,	  dat	  is	  heel	  prima	  voor	  de	  setting	  die	  het	  is...	  (…)	  Nee	  we	  waren	  heel	  open	  

naar	  elkaar	  en	  geraakt	  en	  op	  een	  gegeven	  moment	  trok	  ze	  zich	  terug.	  Echt	  emotioneel	  trok	  ze	  zich	  

terug.	  En	  daar	  kwam	  ik	  niet	  meer	  helemaal	  overheen,	  dat	  lukte	  niet.	  Ook	  niet	  tussen	  de	  vragen	  door,	  

kon	  ik	  niet	  gewoon	  een	  gesprek...	  dan	  ging	  ze	  met	  de	  partner	  naast	  haar	  in	  gesprek,	  dat	  was	  een	  

vriend	  van	  haar.	  Ik	  kon	  dus	  ook	  niet	  meer	  in	  de	  gebruikelijk	  chitchat	  komen	  met	  haar.	  Dat	  voelde	  een	  

beetje…	  ik	  had	  er	  begrip	  voor...	  en	  ook	  een	  beetje	  teleurstellend	  voor	  mij	  of	  zo...	  als	  ik	  met	  iemand	  

geraakt	  ben	  dan,	  en	  diegene	  trekt	  zich	  ineens	  om	  onduidelijke	  redenen	  emotioneel	  terug,	  dan	  is	  dat	  

toch...	  dat	  is	  gewoon	  niet	  fijn.	  Ik	  blijf	  natuurlijk	  ook	  gewoon	  mens	  hoe	  goed	  ik	  het	  ook	  begrijp	  uh	  dat	  

het	  gebeurt	  maar	  ik	  kreeg	  er	  ook	  niet	  uit	  waarom	  dat	  was.	  Ik	  kon	  haar	  niet	  meer	  bereiken.	  Dus	  ik	  

weet	  niet	  of	  het	  was	  omdat	  ik	  iets	  zei	  of	  omdat	  ik	  iets	  gedeeld	  had	  of	  dat	  zij	  iets	  te	  veel	  gedeeld	  had,	  

ja	  ik	  heb	  geen	  idee	  wat	  er	  precies	  was.’	  (Respondent,	  M	  wit/vrouw)	  

	  

De	  mate	  waarin	  ervaringen	  en	  emoties	  gedeeld	  werden	  in	  de	  dialoog	  stond	  voor	  deze	  respondent	  in	  

verband	  met	  hoe	  het	  contact	  met	  de	  gesprekspartner	  werd	  ervaren.	  Het	  contact	  wordt	  ervaren	  als	  

goed	  wanneer	  men	  zich	  gehoord	  voelt	  door	  de	  gesprekspartner	  en	  als	  de	  gesprekspartner	  zichzelf	  
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kwetsbaar	  kan	  opstellen	  door	  te	  vertellen	  over	  zichzelf	  naar	  aanleiding	  van	  de	  persoonlijke	  vragen	  

die	  vorm	  geven	  aan	  de	  dialoog.	  Deze	  citaten	  laten	  zien	  dat	  het	  misschien	  niet	  makkelijk	  is	  voor	  alle	  

deelnemer	  om	  zich	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen	  in	  de	  dialoog	  en	  dat	  dit	  invloed	  heeft	  op	  hoe	  de	  

gesprekspartner	  het	  contact	  ervaart	  met	  deze	  persoon.	  

Het	  begrip	  dat	  hier	  mogelijk	  een	  verband	  mee	  heeft	  is	  ‘openheid’.	  In	  de	  interviews	  wordt	  dit	  begrip	  

door	  drie	  respondenten	  genoemd	  en	  gelinkt	  aan	  ‘luisteren’	  en	  ook	  aan	  ‘vertellen’.	  Het	  wordt	  door	  de	  

respondenten	  gezien	  als	  een	  voorwaarde	  voor	  het	  hebben	  van	  een	  positief	  gesprek.	  De	  spreektijd	  die	  

de	  deelnemers	  krijgen	  die	  gevolgd	  wordt	  door	  een	  minuut	  stilte	  lijkt	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  oordelen	  

worden	  uitgesteld	  en	  er	  ruimte	  komt	  voor	  het	  luisteren	  naar	  wat	  de	  ander	  zegt.	  Een	  deelnemer	  

benoemt	  dit:	  	  

	  

‘Er	  zat	  een	  mooie	  vertraging	  in,	  volgens	  mij	  ondersteund	  dat	  ook	  het	  uitstellen	  van	  je	  oordeel,	  

dus	  in	  die	  Keti	  Koti	  Dialoog	  zitten	  volgens	  mij	  voorwaarden	  om	  je	  oordeel	  uit	  te	  stellen	  want	  je	  gaat	  

niet	  in	  je	  primaire	  reactie	  doordat	  je	  tijd	  inbouwt.’	  (Respondent	  T,	  wit/vrouw)	  

	  

Vijf	  deelnemers	  benoemen	  specifiek	  hoe	  positief	  ze	  het	  hebben	  ervaren	  dat	  er	  zo	  veel	  aandacht	  is	  

voor	  het	  luisteren	  in	  de	  dialoogmethode.	  Het	  wordt	  beschreven	  als	  ‘leerzaam’	  en	  als	  ‘nuttige	  

oefening’.	  Het	  heeft	  zelfs	  tot	  gevolg	  dat	  een	  deelnemer	  hierdoor	  een	  ‘vertrouwensband’	  opbouwde	  

met	  zijn	  gesprekspartner:	  	  

	  

‘Het	  was	  ook	  heel	  uitdagend,	  ten	  eerste,	  je	  moet	  echt	  goed	  luisteren	  en	  je	  moet	  het	  terug	  

kunnen	  geven	  wat	  die	  ander	  zei.	  Dat	  creëerde	  juist	  een	  hele	  goede	  band.	  Een	  vertrouwensband,	  ten	  

minste	  die	  persoon	  die	  durfde	  dat	  gewoon	  tegen	  jou	  te	  vertellen,	  en	  ja	  je	  probeert	  dat	  natuurlijk	  zo	  

integer	  mogelijk	  over	  te	  brengen,	  omdat	  je	  wel	  wilt	  laten	  zien	  dat	  je	  geluisterd	  hebt.’	  (Respondent	  G,	  

zwart/man)	  	  

	  

In	  boven	  beschreven	  citaat	  is	  wederom	  te	  zien	  dat	  naast	  luisteren	  ook	  het	  vertellen	  van	  grote	  waarde	  

is	  en	  in	  verband	  staat	  met	  hoe	  de	  relatie	  wordt	  ervaren	  tussen	  de	  gesprekspartners	  onderling.	  	  

Drie	  deelnemers	  geven	  aan	  dat	  ze	  het	  fijn	  vonden	  dat	  je	  door	  deze	  methode	  weet	  of	  iemand	  naar	  je	  

geluisterd	  heeft.	  Ook	  wanneer	  in	  de	  interviews	  werd	  gevraagd	  naar	  wat	  de	  respondent	  verstaat	  

onder	  ‘een	  goed	  dialoog’	  is	  luisteren	  een	  terugkerend	  onderwerp.	  Twee	  respondenten	  noemen	  dit	  

zelfs	  allebei	  als	  eerst	  wanneer	  ze	  die	  vraag	  kregen.	  Dit	  laat	  zien	  hoe	  het	  sterk	  het	  begrip	  ‘dialoog’	  en	  

‘luisteren’	  voor	  deelnemers	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  	  
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5.4	  Spreken	  in	  plaats	  van	  zwijgen	  

Een	  van	  de	  redenen	  waarom	  luisteren	  extra	  veel	  betekenis	  en	  waarde	  zou	  kunnen	  hebben	  binnen	  de	  

dialoogmethode	  van	  de	  KKDT	  is	  omdat	  uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  er	  binnen	  de	  Surinaamse	  

gemeenschap	  weinig	  wordt	  gesproken	  over	  het	  koloniale	  verleden.	  Vier	  respondenten,	  waaronder	  

ook	  de	  oprichter	  Zandwijken,	  benoemden	  in	  de	  interviews	  hoe	  zij	  het	  zwijgen	  over	  het	  koloniale	  

verleden	  binnen	  de	  Surinaamse	  gemeenschap	  hebben	  meegemaakt	  of	  gezien.	  Emoties,	  van	  verdriet	  

tot	  boosheid,	  spelen	  omtrent	  dit	  verleden	  maar	  worden	  niet	  veel	  geuit.	  Dit	  kan	  voor	  een	  deelnemer	  

met	  Surinaamse	  achtergrond	  het	  deelnemen	  aan	  een	  KKDT	  een	  ‘beladen’	  gevoel	  geven	  en	  ook	  een	  

eerste	  ontmoeting	  zijn	  met	  de	  persoonlijke	  koloniale	  geschiedenis,	  zoals	  de	  volgende	  respondent	  het	  

verwoord:	  	  

	  

	  ‘Het	  [de	  KKDT]	  was	  voor	  mij	  beladen,	  (…)	  het	  komt	  er	  eigenlijk	  op	  neer…	  hoe	  moet	  ik	  het	  

zeggen...	  kijk	  ik	  heb	  een	  creoolse	  achtergrond.	  En	  uh...	  ik	  kom	  uit	  een	  Surinaamse	  onderwijzersfamilie.	  

Nou	  dan	  zou	  je	  zeggen	  van	  dan	  wordt	  er	  overal	  over	  gepraat,	  nou	  inderdaad	  (…)	  mijn	  opa,	  die	  hield	  

ervan	  om	  iedereen	  te	  onderwijzen	  en	  te	  vertellen	  over	  allerlei	  dingen.	  (…)	  Maar	  mijn	  vader	  heeft	  ooit	  

gezegd	  dat	  mijn	  opa	  het	  tot	  een	  kunst	  verheven	  had	  om	  het	  vooral	  niet	  over	  slavernij	  te	  hebben.	  Je	  

gelooft	  het	  niet,	  maar	  er	  werd	  gewoon	  niet	  gesproken	  over	  slavernij.	  Ja,	  en	  later	  ben	  ik	  gaan	  

begrijpen,	  want	  dat	  is	  natuurlijk	  de	  volgende	  vraag	  van	  waarom	  is	  het	  nou	  een	  taboe?	  Ik	  snapte	  het	  

niet.	  Ja,	  hoezo	  zou	  je	  er	  niet	  over	  praten.	  Maar	  daarvoor	  moet	  je	  iets	  begrijpen	  over	  hoe	  de	  

Surinaamse	  koloniale	  samenleving	  in	  elkaar	  zat,	  het	  had	  een	  hiërarchie:	  één	  de	  witten,	  twee	  Creolen,	  

drie	  Chinezen,	  vier	  andere	  contractarbeiders,	  vijf	  Marrons.	  Dat	  waren	  zeg	  maar	  de	  aso’s	  van	  de	  

Surinaamse	  samenleving.	  Nou	  wat	  deed	  je	  in	  zo’n	  hiërarchische	  samenleving?	  Nou	  er	  werd	  

ontzettend	  gediscrimineerd	  naar	  beneden	  toe.	  Dus	  de	  Creolen	  keken	  enorm	  neer	  tot	  de	  dag	  van	  

vandaag,	  sinds	  de	  nieuwe	  vicepremier	  begint	  het	  nu	  bij	  te	  trekken,	  hij	  is	  de	  eerste	  Marron	  in	  de	  

geschiedenis	  die	  in	  de	  regering	  zit.	  Ik	  bedoel...	  daar	  hebben	  ze	  dus	  zo	  lang	  over	  gedaan.	  Over	  

emancipatie	  gesproken.	  Ja	  die	  creolen	  deden	  er	  alles	  aan	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  lijken	  op	  de	  witte	  

bovenlaag.	  Hoe	  meer	  je	  je	  daaraan	  conformeerde,	  hoe	  meer	  je	  serieus	  genomen	  werd.	  Maar	  ook	  hoe	  

meer	  maatschappelijk	  kansen	  je	  had.	  Nou	  mijn	  familie	  had	  dat	  heel	  slim	  gedaan.	  Het	  waren	  allemaal	  

slaven.	  Het	  waren	  32	  tot	  slaafgemaakten,	  want	  de	  familie	  van	  mijn	  opa	  kwam	  uit	  slaafgemaakte	  en	  

de	  familie	  van	  mijn	  oma,	  kwam	  uit	  andere	  plantages.	  Maar	  zij	  begonnen	  al	  vrij	  snel	  als	  de	  eerste	  

onderwijzers	  van	  Suriname,	  dat	  was	  een	  respectabel	  beroep,	  dus	  vrij	  snel	  behoorde	  mijn	  creoolse	  

familie	  tot	  een	  bovenlaag	  in	  de	  Surinaamse	  samenleving.	  Thuis	  sprak	  je	  keurig	  Nederlands.	  Mijn	  

vader	  sprak	  wel	  Surinaams,	  maar	  alleen	  op	  straat,	  niet	  thuis.	  En	  was	  je	  een	  Marron?	  Dan	  werd	  je	  

alleen	  geaccepteerd	  als	  je	  gestudeerd	  had.	  Dus	  in	  mijn	  familie	  heerste	  een	  koloniale	  mentaliteit,	  

waarin	  gediscrimineerd	  werd	  naar	  mensen	  die	  niet	  hoger	  werden	  opgeleid.	  Er	  was	  geen	  enkele	  reden	  
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om	  je	  te	  verdiepen	  in	  de	  slavernij,	  men	  schaamde	  zich	  ervoor.	  En	  later	  ook	  ben	  ik	  op	  congressen	  

bijvoorbeeld	  oude	  vrouwen	  tegengekomen	  die	  met	  tranen,	  en	  ik	  overdrijf	  niet,	  oude	  Surinaamse	  

vrouwen	  die	  met	  tranen	  in	  hun	  ogen	  tegen	  mij	  zeiden:	  ‘Ik	  schaam	  mij	  zo	  voor	  mijn	  eigen	  familie’.	  Dat	  

opende	  mijn	  ogen,	  want	  ik	  ben	  trots	  op	  mijn	  slavernijgeschiedenis	  want	  als	  zij	  er	  niet	  waren	  geweest	  

had	  ik	  niet	  bestaan	  en	  dan	  had	  ik	  niet	  zo’n	  prachtige	  dochter	  gehad.	  Dus	  het	  heeft	  te	  maken	  met	  

schaamte.	  Er	  werd	  niet	  gesproken	  over	  het	  slavernijverleden.	  En	  het	  was	  voor	  mij	  dus	  voor	  het	  eerst	  

dat	  de	  slavernijgeschiedenis	  zo	  dichtbij	  kwam,	  toen	  ik	  naar	  de	  Keti	  Koti	  Tafel	  ging.	  Maar	  ik	  wist	  niet	  

was	  ik	  kon	  verwachten.	  Ik	  zou	  niet	  zeggen	  dat	  ik	  het	  eng	  vond,	  maar	  wat	  ik	  ook	  een	  beetje	  voel	  als	  ik	  

voor	  200	  mensen	  moet	  spreken,	  daar	  kan	  je	  het	  een	  beetje	  mee	  vergelijken	  maar	  dan	  nog	  met	  een	  

emotionele	  lading	  erbij	  omdat	  het	  je	  essentie	  raakt.	  Waar	  je	  vandaan	  komt.’	  (Respondent	  M,	  zwart)	  

	  

De	  zenuwen	  en	  het	  beladen	  gevoel	  dat	  de	  respondent	  heeft	  ervaren	  linkt	  hij	  aan	  het	  feit	  dat	  er	  in	  zijn	  

familie	  niet	  werd	  gesproken	  over	  het	  slavernijverleden	  en	  dat	  de	  KKDT	  dus	  de	  eerste	  keer	  was	  dat	  dit	  

verleden	  zo	  dichtbij	  kwam	  voor	  hem.	  Ook	  spreekt	  hij	  over	  een	  ‘koloniale	  mentaliteit’	  waar	  schaamte	  

over	  het	  verleden	  onderdeel	  vanuit	  maakt.	  De	  emotionele	  lading	  en	  de	  spanning	  die	  gekoppeld	  kan	  

zijn	  aan	  de	  KKDT	  voor	  deelnemers	  met	  een	  Surinaamse	  achtergrond	  wil	  deze	  respondent	  ook	  

benadrukken	  door	  te	  vertellen	  dat	  er	  veel	  afmeldingen	  waren	  van	  Surinaamse	  deelnemers	  bij	  de	  

KKDT	  waar	  hij	  aanwezig	  was:	  	  

	  

	  ‘Het	  duurde	  even	  voordat	  er	  meer	  Surinamers	  bij	  kwamen.	  En	  op	  een	  gegeven	  moment	  

begon	  Mercedes	  daarover,	  dat	  is	  me	  altijd	  bijgebleven,	  die	  zei	  ja...	  ze	  zei	  dat	  er	  nogal	  wat	  

afmeldingen	  waren	  en	  dat	  een	  van	  de	  redenen	  waarom	  Surinamers	  zich	  toch	  afmelden	  was	  omdat	  ze	  

bang	  waren	  en	  het	  toch	  eng	  vonden.	  Om	  daar	  te	  komen.	  Om	  witte	  mensen	  te	  ontmoeten,	  Hester,	  om	  

te	  praten	  over	  hun	  eigen	  slavernij	  verleden.’	  (Respondent	  M,	  zwart/man)	  

	  

Het	  weg	  blijven	  van	  de	  Surinaamse	  deelnemers	  is	  iets	  wat	  de	  respondent	  is	  bijgebleven,	  wat	  laat	  zien	  

dat	  hij	  ervan	  onder	  de	  indruk	  was	  en	  ook	  door	  was	  verrast,	  ondanks	  dat	  hij	  bekend	  was	  met	  het	  

zwijgen	  en	  de	  schaamte	  vanuit	  zijn	  eigen	  familie.	  Keestra	  benoemde	  dat	  Zandwijken	  voor	  aanvang	  

van	  de	  betreffende	  KKDT	  een	  voorgesprek	  heeft	  gehad	  met	  Surinaamse	  deelnemers	  om	  ze	  op	  hun	  

gemak	  te	  stellen,	  maar	  er	  bleef	  ondanks	  deze	  aandacht	  toch	  nog	  een	  drempel	  om	  te	  komen,	  wat	  laat	  

zien	  hoe	  hoog	  drie	  drempel	  blijkbaar	  is.	  	  

Een	  andere	  respondent	  verwoordt	  het	  zwijgen	  als	  iets	  dat	  onderdeel	  is	  van	  de	  Surinaamse	  cultuur	  

waarin	  hij	  opgroeide	  en	  linkt	  dit	  ook	  met	  het	  ‘koloniale	  element’.	  Juist	  doordat	  het	  zwijgen	  zo	  

centraal	  staat	  in	  de	  Surinaamse	  cultuur	  is	  het	  spreken	  tijdens	  de	  KKDT	  voor	  hem	  zo	  waardevol:	  	  
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‘Wat	  ik	  wel	  interessant	  vind	  binnen	  de	  methodiek	  van	  Mercedes	  is	  dat	  zwarte	  mensen	  nu	  ook	  

daadwerkelijk	  aan	  het	  woord	  kunnen	  zijn.	  Je	  hebt	  als	  je…	  ik	  ga	  er	  heel	  erg	  vluchtig	  doorheen	  maar	  als	  

je	  decennia	  lang	  niet	  gewent	  bent	  dat	  je	  mag	  praten,	  en	  ook	  binnen	  een	  stukje	  cultuur	  mag	  je	  niet	  

praten,	  dan	  is	  de	  wijze	  waarop	  Mercedes	  het	  doet,	  ja	  heel	  bijzonder,	  snap	  je.	  Ik	  benoemde	  

dekolonisatie	  daarnet.	  Ik	  ben	  opgegroeid	  in	  een	  gezin,	  vier	  kinderen,	  vader	  werkte,	  moeder	  werkte	  

later	  ook.	  Beide	  ouders	  zijn	  later	  arbeidsongeschikt	  geworden,	  maar	  zij	  leefden	  altijd	  met	  hun	  hoofd	  

in	  Suriname,	  snap	  je,	  dus	  uhm	  alles	  wat	  zij	  in	  dit	  land	  deden	  was	  of	  voor	  Suriname,	  of	  ze	  luisterde	  

naar	  Surinaamse	  radio,	  of	  Surinaamse	  muziek,	  je	  zit	  zeg	  maar	  in	  een	  dubbele	  cultuur.	  Maar	  vanuit	  de	  

Surinaamse	  cultuur	  was	  het	  eigenlijk	  al	  not	  done	  om	  verdiepingsvragen	  te	  stellen,	  er	  wordt	  

bijvoorbeeld	  gezegd	  van	  ‘ja	  na	  zes	  uur,	  of	  wanneer	  het	  donker	  is,	  mag	  je	  je	  nagels	  niet	  knippen’.	  Is	  

Surinaams	  dingetje.	  Als	  kind	  ging	  ik	  dan	  vragen	  van	  ‘ja	  maar	  waarom	  niet’.	  Nou,	  wat	  werd	  er	  gedaan,	  

dan	  werd	  er	  heel	  streng	  naar	  mij	  gekeken,	  dan	  was	  ik	  brutaal,	  dan	  was	  ik	  bijdehand,	  nee	  je	  moest	  

luisteren,	  geen	  tekst	  en	  uitleg,	  je	  moet	  accepteren	  dat	  het	  zo	  is,	  en	  volg	  het	  op.	  En	  binnen	  de	  

Surinaamse	  cultuur	  heb	  je	  heel	  veel	  van	  dat	  soort	  dingetjes,	  ja	  daar	  werd	  ik	  echt	  kotsmisselijk	  van.	  Ik	  

heb	  me	  daar	  altijd	  tegen	  verzet,	  dus	  ook	  binnen	  de	  Surinaamse	  cultuur	  kon	  ik	  mezelf	  niet	  zijn,	  snap	  je	  

omdat	  ik	  vanuit	  de	  Hollandse	  cultuur...	  werd	  er	  van	  mij	  verwacht	  dat	  ik	  nieuwsgierig	  was,	  dat	  ik	  

vragen	  stelde,	  dus	  dat	  was	  een	  zware	  contra.	  Dus	  ingetogen	  zijn	  vanuit	  de	  Surinaamse	  cultuur	  is	  wel	  

een	  koloniaal	  element,	  je	  mocht	  niet	  veel	  en	  doe	  absoluut	  niet	  alsof	  je	  alle	  wijsheid	  in	  pacht	  hebt	  

want	  de	  oudste,	  de	  ouderen	  die	  weten	  het	  meeste.	  Ja	  nou	  ja,	  dat	  is	  al	  zo	  achterhaald.	  Maar	  binnen	  

het	  concept	  wat	  Mercedes	  hanteert,	  hebben	  de	  zwarte	  mensen	  dan	  wel	  de	  tijd	  en	  ruimte	  en	  krijgen	  

over	  het	  algemeen	  ook	  als	  eerste	  de	  kans	  om	  hun	  verhaal	  te	  doen.’	  (Respondent,	  Y,	  zwart/man)	  	  

	  

Wanneer	  er	  dan	  eindelijk	  na	  lange	  tijd	  van	  zwijgen,	  ruimte	  wordt	  gemaakt	  voor	  het	  spreken	  over	  het	  

verleden	  en	  de	  emoties	  die	  daarbij	  spelen,	  lijkt	  erkenning	  voor	  het	  verhaal	  en	  de	  emoties	  extra	  

belangrijk.	  Erkenning	  wordt	  gegeven	  wanneer	  er	  geluisterd	  wordt	  zodat	  de	  spreker	  zich	  gezien	  en	  

gehoord	  voelt	  in	  zijn	  emoties.	  De	  derde	  respondent	  verwoord	  ook	  het	  belang	  van	  spreken	  over	  het	  

verleden	  en	  het	  laten	  zien	  van	  emoties.	  Hij	  beschrijft	  de	  gebeurtenis	  die	  hem	  het	  meest	  is	  

bijgebleven	  van	  de	  KKDT:	  	  

‘Maar	  wat	  mij	  het	  meest	  is	  bijgebleven	  is,	  uh	  die	  vriend	  van	  mij	  waarmee	  ik	  was...	  kijk	  ik	  ben	  

niet	  in	  Suriname	  geboren	  maar	  hij	  is	  daar	  echt	  opgegroeid	  en	  uh	  aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  

voorbeelden	  kreeg	  je	  een	  aantal	  vraagstellingen	  waar	  je	  over	  kon	  vertellen,	  iets	  wat	  jou	  het	  meeste	  

raakte	  aan	  de	  geschiedenis,	  aan	  de	  situatie	  van	  donkere	  mensen	  vandaag	  de	  dag.	  Nou	  hij	  was	  toen	  in	  

gesprek	  met	  een	  dame,	  een	  blonde	  dame,	  en	  hij	  vertelde	  dus	  echt	  ,	  ja	  hij	  werd	  heel	  erg	  emotioneel,	  hij	  

moest	  zelfs	  huilen	  toen	  hij	  het	  had	  over	  de	  toestand	  van	  donkere	  mensen	  in	  het	  algemeen,	  niet	  alleen	  

Nederland,	  maar	  over	  de	  hele	  wereld.	  En	  de	  sporen	  die	  het	  slavernijverleden	  achter	  hebben	  gelaten,	  
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hij	  zij	  ook	  van	  ja	  als	  jij	  naar	  Suriname	  gaat,	  of	  je	  gaat	  naar	  het	  Caribische	  gebied,	  of	  je	  gaat	  naar	  de	  

Antillen	  dan	  zie	  je	  altijd	  de	  mensen	  die	  er	  economisch	  het	  slecht	  aan	  toe	  zijn,	  dat	  zijn	  altijd	  de	  donkere	  

mensen.	  Dat	  is	  gewoon	  uhm	  hoe	  moet	  ik	  dat	  zeggen,	  ja	  dat	  is	  gewoon	  standaard.	  Waar	  je	  ook	  gaat	  

er	  is	  altijd	  een	  bevolkingsgroep	  het	  slechts	  aan	  toe	  en	  dat	  zijn	  altijd	  de	  donkere	  mensen.	  En	  dat	  raakte	  

hem	  zo	  dat	  hij	  er	  over	  sprak,	  dat	  hij	  begon	  te	  huilen.	  Ik	  vind	  er	  niks	  mis	  mee	  dat	  een	  man	  huilt,	  dat	  

moet	  kunnen	  maar	  je	  ziet	  het	  niet	  zo	  snel	  en	  zeker	  niet	  in	  het	  openbaar	  en	  zeker	  niet	  met	  mensen	  die	  

je	  niet	  eens	  kent.	  Dat	  was	  voor	  mij,	  dat…	  dat	  beeld….	  Dat	  was	  voor	  mij,	  dat	  stond	  voor	  mij	  symbool	  

voor	  het	  belang	  van	  zo’n	  Keti	  Koti	  Tafel.	  Dat	  je	  heel	  veel	  mensen	  hebt...	  je	  wordt	  als	  het	  ware,	  in	  het	  

westen	  wordt	  je	  als	  het	  ware	  geconditioneerd	  om	  je	  maar	  aan	  te	  passen	  en	  het	  daar	  maar	  niet	  meer	  

over	  te	  hebben,	  maar	  zoiets	  dat	  loopt	  niet	  weg,	  zo’n	  geschiedenis	  en	  haar	  nasleep,	  die	  erfenis,	  die	  

draag	  je	  mee,	  en	  dat	  krijg	  je	  mee	  van	  je	  ouders	  en	  die	  krijgen	  het	  weer	  mee	  van	  hun	  ouders,	  en	  daar	  

moet	  gewoon	  over	  gepraat	  kunnen	  worden.	  Je	  ziet	  wat	  het	  allemaal	  lost	  maakt	  als	  je	  dat	  doet,	  je	  

wordt	  daar	  op	  die	  manier	  mee	  geconfronteerd.	  Ik	  vind	  het	  mooi	  dat	  zo’n	  Keti	  Koti	  tafel,	  dat	  zorgt	  dus	  

voor	  een	  veilige	  setting,	  ja	  oké	  je	  kent	  de	  mensen	  niet,	  maar	  de	  opzet	  en	  de	  organisatie	  daarvan,	  de	  

manier	  waarop	  de	  vragen	  worden	  gesteld,	  de	  symboliek	  die	  erbij	  komt	  kijken,	  de	  traditie,	  de	  kalebas,	  

dat	  is	  typisch	  Surinaams	  met	  kokosolie	  en	  dat	  dat	  zoiets	  bij	  je	  los	  maakt	  en	  dat	  vind	  ik	  dus	  heel	  

belangrijk.	  	  (Respondent	  G,	  zwart/man)	  

	  

De	  respondent	  vertelt	  dat	  de	  emoties	  die	  de	  ruimte	  kregen	  bij	  zijn	  vriend	  voor	  hem	  symbool	  stonden	  

voor	  het	  belang	  van	  de	  KKDT.	  Het	  zijn	  juist	  deze	  emoties	  die	  Zandwijken	  ook	  benoemd	  als	  hetgeen	  

was	  centraal	  staat	  tijdens	  de	  KKDT:	  ‘persoonlijke	  herinneringen,	  ervaringen,	  en	  emoties	  in	  relatie	  tot	  

de	  erfenis’.	  Deze	  ‘erfenis’	  lijkt	  dus	  beladen	  omdat	  hier	  binnen	  de	  Surinaamse	  gemeenschap	  weinig	  

over	  gesproken	  wordt.	  Dat	  Zandwijken	  expliciet	  heeft	  gekozen	  om	  binnen	  de	  KKDT	  de	  dialoog	  tussen	  

‘witte’	  en	  ‘zwarte’	  mensen	  plaatst	  te	  laten	  vinden,	  lijkt	  hierdoor	  een	  nog	  uitdagender	  concept	  omdat	  

ook	  tussen	  ‘zwarte’	  mensen	  onderling	  misschien	  nog	  weinig	  dialoog	  wordt	  gevoerd	  over	  (de	  

gevolgen	  van)	  het	  koloniale	  verleden.	  Dat	  het	  zowel	  binnen	  de	  witte	  Nederlandse	  gemeenschap	  als	  

binnen	  de	  zwarte	  Nederlandse	  gemeenschap	  een	  nieuwe	  ervaring	  is	  om	  te	  praten	  over	  het	  koloniale	  

verleden	  benoemt	  Zandwijken	  en	  dit	  benoemen	  ook	  een	  witte	  en	  een	  zwarte	  respondent:	  	  

‘En	  die	  avond	  heeft	  me	  ook	  wel	  wat	  meer	  inzicht	  gegeven	  in	  de	  Surinaamse	  cultuur	  en	  

waarom	  ze	  dit,	  ja	  uh	  waarom	  die	  gesprekken...	  het	  heeft	  me	  ook	  geleerd	  trouwens	  dat	  zij	  zelf	  daar	  

ook	  niet	  zo	  veel	  over	  praten.	  Ja	  dat	  die	  Keti	  Koti	  wel	  iets	  is,	  maar	  dat	  de	  ongemakkelijke	  gesprekken	  

binnen	  de	  Surinaamse	  cultuur	  ook	  niet	  per	  se	  gevoerd	  worden.	  Dus	  het	  werkt	  eigenlijk	  een	  soort	  van	  

twee	  kanten	  op.	  Dat	  vind	  ik	  wel	  interessant.	  Dat	  je	  dus	  een	  tafel	  hebt,	  en	  die	  tafel	  zorgt	  eigenlijk	  voor	  

een	  bepaalde	  zichtbaarheid	  van	  dingen	  die	  er	  spelen.	  Dat	  die	  dus	  ook	  binnen	  de	  eigen	  cultuur	  dingen	  

zichtbaar	  maken	  waardoor	  zij	  er	  op	  hun	  manier	  ook	  over	  kunnen	  praten,	  of	  dat	  het	  belangrijker	  
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wordt,	  of	  zichtbaarder	  wordt	  waar	  ze	  vandaan	  komen.	  Ja	  dus	  niet	  alleen	  voor	  mij	  als	  witte	  

Nederlandse	  die	  wat	  te	  leren	  heeft,	  maar	  uh	  want	  ik	  hoor	  steeds	  van	  dat	  in	  de	  Surinaamse	  cultuur	  

eigenlijk	  ook	  nergens	  over	  gesproken	  wordt.’	  (Respondent	  M,	  wit)	  	  

	  

	  ‘Kijk	  de	  uh	  het	  gebrek	  aan	  kennis	  bij	  de	  zwarte	  gemeenschap	  daar	  zit	  ook	  een	  heel	  sterk	  

element	  in	  van	  het	  doet	  gewoon	  pijn,	  en	  omdat	  het	  pijn	  doet	  wil	  ik	  er	  niet	  over	  praten.	  Omdat	  het	  pijn	  

doet	  wil	  ik	  er	  ook	  eigenlijk	  niks	  van	  weten,	  en	  als	  dat	  jouw	  belemmeringen	  zijn	  dan	  past	  een	  

dialoogtafel	  ideaal,	  want	  je	  hebt	  het	  tijdens	  de	  dialoog	  ook	  over	  verzachting	  en	  een	  stukje	  erkenning.	  

Er	  zit	  een	  fysiek	  element	  ook	  in,	  met	  de	  handen,	  ja	  dat	  kan	  heel	  erg	  warm	  ontvangen	  worden	  door	  

mensen	  vanuit	  de	  zwarte	  gemeenschap.’	  (Respondent	  Y,	  zwart/man)	  	  

	  

Dit	  laatste	  citaat	  laat	  zien	  dat	  ondanks	  de	  overeenkomst	  die	  getrokken	  wordt	  tussen	  het	  zwijgen	  over	  

het	  koloniale	  verleden	  door	  zowel	  wit	  als	  zwart,	  een	  verschil	  aanwezig	  is	  wat	  betreft	  de	  emotie.	  De	  

pijn	  die	  wordt	  ervaren	  in	  relatie	  tot	  het	  koloniale	  verleden	  kan	  een	  reden	  zijn	  waardoor	  praten	  lastig	  

is	  voor	  mensen	  met	  een	  Surinaamse/Antilliaanse	  achtergrond.	  Wanneer	  men	  de	  moed	  heeft	  om	  dan	  

naar	  een	  KKDT	  te	  komen	  is	  de	  erkenning	  voor	  deze	  pijn,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  luisterend	  oor	  of	  een	  van	  

de	  vele	  rituelen,	  waarin	  bijvoorbeeld	  verzachting	  van	  de	  pijn	  centraal	  staat,	  van	  grote	  betekenis.	  Een	  

respondent	  verwoordde	  dat	  hij	  niet	  het	  gevoel	  heeft	  dat	  er	  nu	  ruimte	  is	  in	  de	  samenleving	  voor	  de	  

pijn	  die	  hij	  ervaart	  in	  relatie	  tot	  (de	  gevolgen	  van)	  het	  koloniale	  verleden:	  

	  

	  ‘Want	  we	  leven	  nog	  steeds	  in	  een	  maatschappij	  waarin	  ik	  niet	  de	  ruimte	  krijg	  om	  over	  mijn	  

pijn	  te	  praten.	  En	  zolang	  ik	  niet	  met	  emotie	  over	  mijn	  pijn	  mag	  praten,	  dan	  kunnen	  we	  dus	  ook	  niet	  

praten	  over	  de	  agressie.	  Het	  stukje	  boosheid	  die	  hier	  mee	  gepaard	  gaat,	  uuh	  dus	  ja	  laten	  we	  hier	  

maar	  mee	  beginnen.	  En	  wanneer	  we	  over	  boosheid	  mogen	  praten	  dan	  ga	  ik	  echt	  wel	  aanschuiven	  

[aan	  de	  KKDT].’	  (Respondent	  Y,	  zwart/man)	  	  	  

	  

Het	  citaat	  laat	  zien	  dat	  hij	  geen	  erkenning	  ervaart	  voor	  zijn	  emoties	  en	  dat	  er	  in	  de	  Nederlandse	  

samenleving	  geen	  ruimte	  is	  om	  boosheid	  te	  uiten	  over	  het	  koloniale	  verleden.	  Hij	  vond	  erkenning	  

voor	  deze	  boosheid	  ook	  niet	  tijdens	  zijn	  deelname	  aan	  de	  KKDT	  omdat	  hij	  beschreef	  dat	  hij	  alleen	  in	  

gesprek	  wilt	  gaan	  met	  mensen	  die	  genoeg	  kennis	  hebben	  over	  het	  slavernijverleden:	  

	  

‘Je	  kan	  heel	  veel	  donkere	  mensen	  spreken	  en	  die	  zullen	  vrijwel	  direct	  benoemen	  dat	  ze	  het	  een	  

lastig	  onderwerp	  vinden	  en	  dat	  ze	  daar	  ook	  pijn	  hebben,	  maar	  voor	  hun	  is	  het	  stukje	  geschiedenis	  ook	  

niet	  geheel	  duidelijk,	  en	  als	  het	  stukje	  geschiedenis	  niet	  duidelijk	  is	  ja	  dan	  wordt	  het	  voor	  mij	  al	  lastig	  

om	  met	  hen	  te	  praten,	  want	  ik	  heb	  het	  liefste	  praten	  over	  dekolonisatie,	  snap	  je,	  wat	  is	  nou	  van	  jou	  en	  
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wat	  is	  er	  ingestampt,	  en	  ook	  in	  de	  loop	  der	  eeuwen	  erin	  gehouden	  en	  uh	  maar	  ja	  het	  is	  in	  elk	  geval	  

een	  middel	  om	  partijen	  bij	  elkaar	  te	  krijgen.’	  (Respondent	  Y,	  zwart/man)	  	  	  

	  

Dit	  maakte	  hem	  niet	  meteen	  negatief	  over	  zijn	  ervaring	  of	  over	  de	  KKDT,	  want	  hij	  ziet	  dat	  het	  

concept	  voor	  heel	  veel	  mensen	  wel	  een	  laagdrempelige	  manier	  is	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  

Hij	  is	  een	  van	  de	  twee	  respondenten	  die	  de	  KKDT	  niet	  bij	  henzelf	  vonden	  passen,	  maar	  wel	  positief	  

staan	  tegenover	  het	  concept.	  De	  andere	  respondent	  was	  een	  witte	  man	  die	  zichzelf	  beschreef	  als	  

activist.	  Beiden	  uiten	  kritiek	  op	  het	  concept	  maar	  benadrukken	  ook	  dat	  ze	  het	  KKDT	  initiatief	  wel	  

steunen	  omdat	  het	  onderdeel	  is	  van	  de	  antiracismebeweging.	  De	  kritiek	  die	  zij	  uiten	  betrof	  het	  actie	  

element.	  Ze	  beschrijven	  zichzelf	  als	  ‘doeners’	  en	  vonden	  het	  concept	  daarom	  niet	  bij	  zichzelf	  passen.	  

De	  witte	  respondent	  verwoordde	  het	  als	  ‘geitenwollensokken’	  en	  bedoelde	  daarmee	  dat	  hij	  meer	  

actie	  zou	  willen	  zien	  en	  minder	  wil	  praten.	  Hiermee	  zegt	  hij	  dus	  dat	  dialoog	  voor	  hem	  niks	  met	  actie	  

te	  maken	  heeft.	  De	  zwarte	  respondent	  verbond	  actie	  en	  verandering	  ook	  niet	  met	  dialoog	  en	  gaf	  

uitleg	  over	  hoe	  hij	  de	  KKDT	  anders	  zou	  vormgeven:	  	  

	  

‘Ik	  zou	  het	  in	  viertallen	  doen,	  en	  een	  gespreksleider.	  (…)	  Omdat	  uhm	  ik	  ook	  nog	  wil	  dat	  de	  

mensen	  na	  de	  dialoogsessie	  ook	  daadwerkelijk	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  wat	  ze	  hebben	  geleerd,	  en	  dat	  

ze	  ook	  nog	  weer	  bij	  elkaar	  kunnen	  komen,	  ja	  dat	  er	  echt	  rendement	  ontstaat,	  dat	  verduurzamen.	  Dat	  

ze	  met	  de	  door	  hun	  opgedaan	  kennis	  ook	  andere	  mensen	  mee	  willen	  nemen	  in	  de	  kennisoverdracht,	  

in	  een	  stukje	  methodiek.	  Weet	  je,	  je	  maakt	  het	  al	  heel	  persoonlijk	  door	  wat	  van	  jouw	  uhm	  kwijt	  te	  

geven,	  maar	  je	  kan	  het	  je	  ook	  toe-‐eigenen,	  snap	  je,	  als	  zijnde	  van,	  ik	  heb	  bijvoorbeeld	  niet	  veel	  tijd,	  

maar	  als	  ik	  tijd	  heb	  dan	  ga	  ik	  dit	  dus	  een	  jaar	  of	  zes	  maanden	  doen,	  en	  dat	  zijn	  misschien	  maar	  drie	  of	  

vier	  bijeenkomsten	  die	  je	  dan	  hebt.	  Ik	  denk	  dat	  we	  op	  dat	  punt	  dan	  verder	  kunnen	  komen.	  (…)	  je	  moet	  

sowieso	  weten	  wie	  je	  uitnodigt	  zodat	  je	  de	  matching	  aan	  de	  tafels,	  daar	  moeten	  de	  mensen	  echt	  in	  de	  

doe-‐stand	  staan,	  ze	  moeten	  er	  echt	  mee	  verder	  willen.	  En	  uhm	  er	  is	  maar	  één	  missie,	  hoe	  we	  van	  

tientallen	  naar	  honderdtallen	  gaan.	  Het	  gaat	  om	  een	  stukje	  kennis	  en	  naast	  kennis	  gaat	  het	  ook	  om	  

hoe	  kunnen	  we	  invloed	  blijven	  uitoefenen	  op	  een	  iets	  ander	  niveau,	  niet	  alleen	  om	  micro	  niveau,	  ja	  

dat	  is	  leuk,	  maar	  het	  zou	  bijvoorbeeld	  leuker	  zijn	  als	  Mercedes	  gericht	  op	  zoek	  gaat	  naar	  scholen,	  de	  

hogeschool	  de	  universiteit	  heeft	  ze	  gehad,	  maar	  ga	  ook	  vooral	  naar	  middelbare	  scholen	  en	  schuw	  het	  

ook	  niet	  om	  dit	  richting	  basisscholen	  te	  gaan	  doen.	  Dat	  betekent	  dat	  je,	  als	  je	  piramidevorm	  wilt	  

blijven	  hanteren,	  uhm	  dat	  je	  heel	  veel	  mensen	  moet	  gaan	  opleiden	  en	  ook	  slimmer	  moet	  gaan	  

moeten	  maken,	  maar	  ook	  een	  stukje	  eigenaar	  moeten	  gaan	  voelen	  en	  die	  gaan	  het	  dragen.	  (…)	  het	  

stukje	  vrijblijvendheid	  ben	  ik	  een	  beetje	  klaar	  mee.	  (…)	  verantwoordelijkheid.	  Ja..	  ik	  wil	  echt	  naar	  een	  

stukje	  eigenaarschap,	  weet	  je,	  wat	  is	  mijn	  plek	  in	  Rotterdam	  of	  mijn	  plek	  in	  de	  wereld.	  Kan	  ik	  zorgen	  
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dat	  ik	  met	  halve	  inspanningen	  veel	  meer	  voor	  elkaar	  krijg	  op	  dit	  thema,	  je	  moet	  je	  gecommitteerd	  

voelen	  om	  dit	  te	  doen.’	  (Respondent	  Y,	  zwart/man)	  

	  

Deze	  respondent	  lijkt	  dialoog	  niet	  te	  zien	  als	  onderdeel	  van	  actie.	  Het	  is	  dit	  niet	  de	  manier	  waarop	  hij	  

het	  zelf	  zou	  willen	  zien,	  omdat	  hij	  denkt	  dat	  het	  te	  ‘vrijblijvend’	  is.	  Door	  met	  één	  gespreksleider	  op	  

een	  groep	  van	  vier	  mensen	  te	  werken	  en	  deze	  mensen	  ook	  bewust	  bij	  elkaar	  te	  zetten	  denkt	  hij	  dat	  

mensen	  meer	  verantwoordelijkheid	  gaan	  voelen	  om	  na	  de	  KKDT	  actief	  	  racisme	  te	  bestrijden.	  	  

Een	  andere	  respondent	  beschrijft	  dat	  hij	  de	  KKDT	  niet	  ziet	  als	  activistisch,	  maar	  als	  een	  rustpunt:	  

	  

‘De	  Keti	  Koti	  tafel	  was	  meer	  uuh	  ja	  ik	  zie	  dat	  niet	  als	  activisme,	  ik	  zag	  dat	  meer	  als	  echt	  een,	  

nouja	  een	  stukje	  rust,	  een	  rustpunt.	  Voor	  beide	  groepen.	  Een	  plek	  om	  met	  elkaar	  te	  praten	  ook	  zonder	  

dat	  je	  elkaar	  gelijk	  in	  hokjes	  duwt.’	  (Respondent,	  R,	  wit/man)	  

	  	  

Het	  praten	  met	  elkaar	  tijdens	  de	  KKDT	  zag	  de	  respondent	  als	  tegenstelling	  op	  de	  polarisatie	  die	  hij	  

om	  zich	  heen	  zag	  in	  de	  media.	  Hij	  had	  er	  behoefte	  aan	  om	  op	  een	  andere	  manier	  met	  elkaar	  in	  

gesprek	  te	  gaan.	  Een	  ervaring	  tijdens	  de	  KKDT	  was	  teleurstellend	  voor	  hem	  omdat	  hij	  juist	  polarisatie	  

ervoer:	  	  

‘Aan	  het	  begin	  met	  die	  ene	  vrouw	  die	  meteen	  zo,	  uuh	  demonstratief,	  kijk	  ik	  ben	  bruin	  dus	  ik	  

ben	  de	  waarheid	  dus	  als	  ik	  zeg	  dat	  zwarte	  piet	  niet	  kwetsend	  is	  dan	  moeten	  jullie	  dat	  gewoon	  

allemaal	  maar	  aannemen	  en	  ophouden	  met	  dat	  gezeur,	  dat	  is	  wat	  bij	  mij	  binnen	  kwam,	  dat	  waren	  

niet	  haar	  woorden	  die	  zij	  gebruikte	  he,	  maar	  pff,	  dat	  vond	  ik	  wel	  een	  enorme	  domper.	  En	  dat	  heb	  ik	  

ook	  wel	  van	  andere	  gehoord	  dat	  dat	  gelijk	  een	  beetje	  de	  boel	  verpeste	  voor	  hun.	  En	  ik	  kan	  me	  dat	  

heel	  goed	  voorstellen.	  Ik	  heb	  daar	  ook	  over	  nagedacht,	  zo	  van:	  waarom	  ben	  ik	  toen	  niet	  opgestaan?	  

Ik	  heb	  het	  voor	  mezelf	  toen	  gebagatelliseerd,	  zo	  van,	  ach	  het	  is	  een	  oude	  vrouw,	  ze	  weet	  niet	  beter,	  

maar	  daar	  werd	  ik	  ook	  op	  gewezen,	  want	  dat	  is	  ook	  discriminatie.	  Je	  kunt	  niet	  iemand	  op	  leeftijd,	  

iemand	  die	  ouder	  is	  dan	  maar	  zeggen	  van	  dan	  zal	  die	  wel	  dom	  zijn.	  Ik	  dacht	  dit	  is	  voor	  mij	  de	  eerste	  

keer,	  iemand	  anders	  doet	  het	  wel,	  maar	  zo	  gaat	  dat	  natuurlijk	  in	  de	  winkel	  ook,	  iemand	  anders	  zegt	  

er	  wel	  wat	  van	  of	  als	  er	  op	  straat	  wat	  gebeurd,	  ja	  moet	  ik	  er	  dan	  wat	  van	  zeggen?	  Zo	  ging	  het	  die	  

avond	  en	  daar	  voelde	  ik	  mezelf	  niet	  prettig	  bij.’	  (Respondent,	  R,	  wit/man)	  

	  

Deze	  respondent	  voelde	  terughoudendheid	  om	  te	  spreken	  en	  voelde	  zich	  niet	  goed	  bij	  wat	  er	  gezegd	  

werd.	  Hij	  verbond	  dit	  ook	  met	  het	  opstaan	  tegen	  discriminatie	  en	  dacht	  er	  achteraf	  over	  na	  of	  hij	  wel	  

iets	  had	  moeten	  zeggen.	  Het	  was	  voor	  hem	  een	  teleurstellend	  begin	  van	  de	  KKDT	  omdat	  hij	  een	  

‘rustpunt’	  hoopte	  te	  ervaren.	  Hiermee	  lijkt	  hij	  te	  zeggen	  dat	  hij	  geen	  confrontaties	  had	  verwacht	  

tijdens	  de	  dialoog.	  	  	  
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Wat	  opvalt	  is	  dat	  de	  verhalen	  over	  de	  pijn	  rondom	  het	  verleden	  en	  rondom	  het	  ervaren	  van	  racisme	  

van	  zwarte	  mensen	  door	  de	  witte	  respondenten	  veel	  wordt	  benoemd	  in	  de	  interviews.	  Op	  de	  vraag	  

in	  het	  interview	  welk	  moment	  of	  gebeurtenis	  hen	  het	  meest	  is	  bijgebleven	  van	  de	  KKDT,	  antwoorden	  

drie	  witte	  respondenten	  met	  een	  persoonlijk	  verhaal	  over	  racisme	  wat	  een	  zwarte	  respondent	  

deelde.	  Daarnaast	  benoemde	  twee	  witte	  respondenten,	  een	  man	  en	  een	  vrouw,	  dat	  ze	  met	  de	  

intentie	  van	  luisteren	  naar	  de	  KKDT	  kwamen.	  De	  vrouw	  beschreef	  dat	  ze	  zich	  bewust	  op	  de	  

achtergrond	  wilde	  houden	  en	  niks	  plenair	  heeft	  gedeeld	  en	  daar	  ook	  geen	  behoefte	  aan	  had:	  	  

	  

‘Uhm	  ik	  voelde	  bij	  deze	  avond	  bij	  die	  tafel,	  was	  het	  gewoon	  niet	  mijn	  plek	  om	  plenair	  te	  

spreken.	  Het	  was	  gewoon	  niet…	  er	  zijn	  andere	  witte	  mensen	  die	  wel	  wat	  gezegd	  hebben	  en	  dat	  is	  

allemaal	  prima	  hoor	  maar	  ik	  voelde	  het	  niet,	  ik	  dacht	  ik	  kan	  beter	  uhm	  tot	  me	  nemen	  in	  deze	  cultuur,	  

waar	  ik	  de	  Surinaamse	  cultuur	  toch	  niet	  goed	  genoeg	  ken	  om	  dan	  daar	  te	  gaan	  spreken	  voelde	  voor	  

mij	  gewoon	  niet	  zo,	  dus	  ik	  dacht	  oké	  ik	  ga	  gewoon	  in	  de	  luisterende	  rol	  zitten,	  en	  ik	  ga	  gewoon	  

luisteren.	  Dat	  is	  het	  beste	  wat	  ik	  vanavond	  kan	  doen,	  zo	  heb	  ik	  gekozen.’	  (Respondent	  M,	  wit/vrouw)	  

	  

Deze	  respondent	  voelde	  een	  terughoudendheid	  om	  te	  spreken	  omdat	  ze	  voor	  haar	  gevoel	  niet	  

genoeg	  kennis	  had	  over	  de	  Surinaamse	  cultuur,	  maar	  ook	  omdat	  ze	  het	  idee	  had	  dat	  dit	  de	  beste	  rol	  

was	  die	  ze	  aan	  kon	  nemen	  tijdens	  de	  KKDT.	  	  

	  

Een	  zwarte	  respondent	  zag	  het	  praten	  als	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  KKDT,	  maar	  verbond	  dit	  aan	  

‘dekolonisatie’.	  Hij	  verwoordde	  dat	  de	  ketenen	  in	  1863	  zijn	  verbroken	  (betekenis	  van	  Keti	  Koti)	  maar	  

dat	  er	  nog	  steeds	  sprake	  is	  van	  ‘mentale	  ketenen’.	  Hij	  vond	  het	  praten	  over	  deze	  ‘mentale	  ketenen’	  

de	  oplossing	  om	  hiervan	  af	  te	  komen,	  men	  moest	  zich	  er	  bewust	  van	  worden.	  Het	  lijkt	  hier	  alsof	  de	  

respondent	  een	  bepaalde	  ontwikkeling	  zou	  willen	  zien	  bij	  mensen.	  	  

Er	  werd	  door	  een	  respondent	  een	  opvallend	  vergelijken	  gemaakt	  met	  de	  holocaust.	  De	  respondent	  

beschreef	  dat	  net	  als	  bij	  de	  holocaust	  het	  trauma	  generatie	  op	  generatie	  wordt	  doorgeven.	  ‘De	  

eerste	  generatie	  zal	  hier	  niet	  over	  spreken	  maar	  latere	  generaties	  kampen	  met	  psychische	  klachten	  en	  

stellen	  vragen’,	  aldus	  de	  respondent.	  Hij	  ziet	  het	  praten	  over	  de	  emoties	  rond	  het	  ‘doorgegeven	  

trauma’	  ook	  als	  oplossing,	  wat	  betrekking	  heeft	  op	  de	  zwarte	  gemeenschap.	  	  

Drie	  zwarte	  respondenten	  hebben	  het	  praten	  binnen	  de	  zwarte	  gemeenschap	  over	  het	  koloniale	  

verleden	  specifiek	  benoemt	  als	  belangrijk	  onderdeel.	  	  

	  

5.5	  Rituelen	  

Rituelen	  zijn	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  ontwerp	  van	  de	  KKDT	  en	  worden	  in	  de	  interviews	  ook	  

als	  belangrijk	  beschreven.	  In	  het	  onderzoek	  van	  Movisie	  is	  beschreven	  dat	  deelnemers	  de	  rituelen	  
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een	  belangrijke	  ‘verbindende	  werking’	  vinden	  hebben	  en	  dat	  de	  KKDT	  hierdoor	  een	  ‘beleving’	  wordt.	  

Een	  respondent	  verwoorde	  het	  als	  volgt:	  ‘Ik	  vind	  dat	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  eigenlijk	  zichzelf	  te	  kort	  

doet	  met	  het	  woord	  dialoog.	  Het	  is	  eigenlijk	  een	  ervaring.’	  	  Vooral	  het	  ritueel	  waarbij	  de	  

gesprekspartners	  elkaars	  polsen	  inwrijven	  met	  kokosolie	  als	  symbool	  waar	  de	  ‘verbroken	  ketenen’	  

hebben	  gezeten,	  maakt	  op	  sommige	  deelnemers	  diepe	  indruk.	  Twee	  respondenten	  beschreven	  hoe	  

zij	  emotioneel	  geraakt	  werden	  tijdens	  dit	  ritueel:	  

	  

‘Dat	  je	  dan	  je	  gesprekspartner	  moet	  aanraken	  en	  de	  olie	  dan	  over	  de	  polsen	  wrijft,	  en	  waar	  

dat	  dan	  symbool	  voor	  staat…	  dat	  was	  het	  echt	  het	  allereerste	  wat	  echt	  een	  enorme,	  op	  

gevoelsniveau,	  een	  impact	  op	  mij	  had…	  ik	  werd	  emotioneel	  op	  dat	  moment….	  Omdat	  ik	  toen	  

realiseerde...	  ik	  ben	  nu	  iets	  aan	  het	  doen	  wat	  uh	  Helena,	  Wilhelmina	  en	  Elisabeth	  200	  jaar	  geleden	  

hebben	  gedaan.	  Helena	  is	  mijn	  slaafgemaakte	  betovergrootmoeder...	  op	  plantage	  Brouwerslust.	  

Wilhemina	  is	  haar	  moeder.	  Elisabeth	  is	  de	  oma	  van	  Helena.	  Elisabeth	  is…	  dat	  is	  zeg	  maar	  de	  Kunta	  

Kinte	  in	  mijn	  familie,	  dat	  is	  de	  Afrikaanse	  vrouw	  die	  ik	  heb	  ontdekt,	  die	  getransporteerd	  is	  naar	  

Suriname.	  	  Op	  dat	  moment	  voelde	  ik...	  uh...	  wat	  er	  met	  deze	  drie	  oma’s	  van	  mij…	  ja...	  was	  gebeurd.	  

En…	  ja	  dat	  vond	  ik	  wel	  heftig	  moet	  ik	  zeggen.	  Nou	  moet	  ik	  erbij	  zeggen	  ook,	  je	  merkt	  het	  misschien	  

ook	  aan	  mijn	  stem,	  op	  het	  moment	  dat	  ik	  dit	  vertel	  aan	  jou	  voel	  ik	  die	  emotie	  weer	  van	  dat	  moment.	  

En	  dat	  vind	  ik	  het	  interessante	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel.	  In	  de	  titel	  zit	  het	  woord	  dialoog...	  uh,	  

een	  deel	  van	  de	  impact	  zit	  hem	  natuurlijk	  in	  verhalen...	  maar	  een	  ander	  deel	  van	  de	  impact	  zit	  in	  dat	  

wat	  je	  niet	  met	  woorden	  kunt	  overbrengen.	  En	  dat	  zit	  hem	  in	  de	  rituelen,	  en	  dat	  vond	  ik	  zo	  krachtig	  in	  

dat	  hele	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  concept.	  Ik	  zit	  nu	  misschien	  zelf	  te	  denken...	  maar	  dat	  komt	  ook	  

doordat	  ik	  soms	  meerdere	  dingen	  tegelijk	  denk...	  Dat	  uh...	  kijk	  je	  wekt	  bepaalde	  verwachtingen	  op	  het	  

moment	  dat	  je	  zegt	  Keti	  Koti	  ‘Dialoog’	  Tafel.	  Nou	  natuurlijk	  wil	  je	  met	  elkaar	  in	  dialoog,	  en	  daar	  zit	  

weer	  een	  visie	  enzovoorts	  achter,	  klopt	  helemaal.	  Maar	  zij	  wil	  niet	  alleen	  dialoog,	  zij	  wil	  verbinding,	  zij	  

wil	  connectie,	  waarvoor	  ze	  dialoog	  nodig	  heeft.	  Maar	  die	  verbinding	  gaat	  niet	  alleen	  door	  dialoog	  tot	  

stand	  komen.	  Het	  gaat	  ook	  om	  empathie,	  het	  gaat	  ook	  om	  invoelen.	  En	  dat	  kan	  deels	  via	  verhalen,	  

maar	  het	  is	  een	  mission	  impossible	  om	  dat	  alleen	  maar	  met	  woorden	  te	  kunnen	  doen,	  je	  zult	  het	  ook	  

op	  die	  andere	  manier	  moeten	  doen.’	  (Respondent	  M,	  zwart/man)	  

	  

‘Verbinding’	  is	  een	  woord	  dat	  in	  relatie	  met	  de	  rituelen	  meerdere	  keren	  voor	  komt	  in	  de	  interviews.	  

De	  andere	  respondent	  die	  emotioneel	  geraakt	  was	  tijdens	  het	  ritueel	  beschreef	  dat	  hij	  twee	  KKDT	  

meemaakte	  en	  hier	  verschillende	  ervaringen	  had	  gehad	  wat	  betreft	  de	  verbinding	  die	  hij	  voelde	  ten	  

opzichte	  van	  zijn	  gesprekspartner:	  	  

‘Bij	  het	  openingsritueel	  weet	  je	  wel,	  bij	  het	  verzorgen	  van	  elkaars	  polsen,	  ja	  dat	  had	  diepe	  

indruk	  op	  mij.	  En	  dat	  maakt	  me	  ook	  emotioneel.	  En	  de	  dame	  tegenover	  mij	  dat	  was	  een	  witte	  
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Hollandse	  dame	  en	  uhm...	  we	  voelden	  elkaar	  niet.	  Ik	  zat	  daar	  met	  mijn	  emotie	  en	  het	  grote	  ritueel	  en	  

uhm	  dat	  botst.	  Of	  botst?	  Het	  kwam	  niet	  samen.	  (…)	  Het	  sprak	  tot	  mijn	  ziel	  op	  de	  een	  of	  andere	  

manier.	  En	  ik	  begreep	  inderdaad	  van	  oh	  god	  ja	  daar	  zaten	  de	  handboeien.	  Om	  de	  polsen.	  En	  dat	  is	  

wat	  we	  nu	  aan	  het	  doen	  zijn.	  Ik	  voelde	  wel	  bij	  mezelf	  een	  openbaring,	  maar	  niet	  een	  gedeelde.	  En	  dat	  

was	  bij	  de	  tweede	  Keti	  Koti	  Tafel	  wel.	  Ja	  dat	  was	  een	  enorme	  klik,	  was	  dat.	  Dat	  was	  heel	  erg	  raar	  en	  

eerst	  begint	  de	  een.	  En	  zij	  begon	  bij	  mij	  en	  ik	  snapte	  aan	  de	  manier	  waarop	  ze	  het	  deed	  dat	  ze	  niet	  

wist	  waar	  het	  over	  ging.	  En	  toen	  ik	  het	  bij	  haar	  deed,	  toen	  zag	  ik	  in	  haar	  ogen	  dat	  het	  kwartje	  viel	  en	  

toen	  begon	  ze	  te	  huilen	  en	  ja	  ik	  snapte	  dat.	  En	  toen	  kon	  ik	  het	  wel	  delen	  die	  tweede	  Keti	  Koti	  Tafel.	  En	  

dat	  was	  wel	  mooi	  dat	  het..	  het	  viel	  toen	  op	  zijn	  plek.’	  (Respondent	  B,	  zwart/man)	  	  

	  

Het	  ritueel	  met	  het	  inwrijven	  van	  de	  polsen	  lijkt	  een	  emotioneel	  moment	  te	  kunnen	  zijn	  tijdens	  de	  

KKDT	  en	  te	  zorgen	  voor	  verbinding	  als	  deze	  emotie	  gedeeld	  kan	  worden	  met	  de	  gesprekspartner.	  

Hierin	  lijkt	  ook	  weer	  de	  erkenning	  voor	  de	  emotie	  van	  belang	  te	  zijn	  zodat	  iemand	  zich	  gehoord	  

voelt.	  Het	  aanraken	  maakt	  dat	  het	  ook	  als	  een	  intiem	  en	  kwetsbaar	  moment	  wordt	  ervaren	  door	  een	  

respondent:	  	  

	  

‘Dat	  vond	  ik	  wel	  heel	  mooi.	  Heel	  mooi	  qua	  ritueel.	  Ook	  heel	  verbinden	  want	  op	  het	  moment	  

dat	  je,	  ja	  dat	  vond	  ik	  zelf	  wel	  een	  mooie	  ervaring,	  op	  het	  moment	  dat	  je	  iemand	  haar	  polsen	  masseert	  

heb	  je	  een	  heel	  intiem	  contact,	  en	  dat	  vond	  ik	  wel…	  dan	  ontmoet	  je	  elkaar	  vanuit	  een	  soort	  

kwetsbaarheid,	  dat	  vond	  ik	  heel	  mooi.’	  (Respondent	  T,	  wit/vrouw)	  

	  

5.6	  De	  omgeving	  

Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  de	  omgeving	  een	  belangrijke	  rol	  speelt	  voor	  het	  positief	  ervaren	  van	  de	  

KKDT.	  De	  oprichters	  van	  de	  KKDT	  benoemen	  dat	  zij	  hier	  veel	  aandacht	  aan	  besteden	  omdat	  zij	  zich	  

bewust	  zijn	  van	  de	  invloed	  van	  de	  omgeving	  op	  de	  sfeer.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  de	  locatie,	  opstelling	  en	  

decoratie.	  Ook	  de	  maaltijd	  wordt	  door	  deelnemers	  ervaren	  als	  onderdeel	  van	  de	  setting	  die	  bijdraagt	  

aan	  een	  positieve	  sfeer.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  twee	  respondenten	  ook	  het	  begrip	  ‘openheid’	  koppelen	  

aan	  de	  omgeving.	  Zij	  beschrijven	  dat	  de	  omgeving	  zorgt	  voor	  een	  goede	  sfeer	  en	  daardoor	  maakt	  dat	  

je	  makkelijker	  verteld:	  

	  

	   	  ‘Het	  was	  een	  heel	  fijn	  en	  warm	  gesprek	  als	  je	  merkt	  dat	  die	  persoon	  zich	  dus	  openstelt,	  die	  

persoon	  ken	  je	  dus	  niet,	  ja	  de	  sfeer,	  de	  setting	  moedigt	  je	  daartoe	  aan	  om	  te	  vertellen.’	  (Respondent	  

G,	  zwart/man)	  	  

Met	  dit	  hoofdstuk	  is	  er	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  vraag:	  Wat	  is	  de	  ervaring	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  

KKDT?	  
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H.6	  Resultaten	  

Nadat	  wij	  inzicht	  hebben	  gekregen	  in	  de	  grondslagen	  van	  de	  KKDT	  en	  de	  ervaringen	  van	  de	  

deelnemers	  komen	  we	  nu	  bij	  de	  vraag	  hoe	  deze	  praktijk	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  twee	  

dialoogbenaderingen	  die	  centraal	  staan	  in	  dit	  onderzoek.	  	  

	  

Hoe	  verhoudt	  de	  KKDT	  praktijk	  zich	  tot	  de	  interculturele	  dialoogbenadering?	  

Het	  uitgangspunt	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  is	  het	  creëren	  van	  een	  betekenisvolle	  

interactie	  tussen	  individuen	  uit	  verschillende	  sociaal-‐culturele	  achtergronden	  gebaseerd	  op	  

wederzijds	  begrip,	  respect	  en	  acceptatie	  van	  culturele	  verschillen.	  Het	  is	  een	  vernieuwende	  

benadering	  doordat	  het	  positieve	  interactie	  centraal	  stelt	  en	  een	  neutrale	  positie	  inneemt	  binnen	  de	  

diversiteitsstudies.	  Het	  is	  gebaseerd	  op	  de	  contactbenadering	  afkomstig	  uit	  de	  sociale	  psychologie	  

die	  de	  nadruk	  legt	  op	  interactie	  tussen	  verschillende	  groepen.	  

Het	  uitgangspunt	  van	  de	  KKDT	  is	  het	  creëren	  van	  bewustwording	  over	  gevoelens,	  ervaringen	  en	  

handelingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  slavernijverleden.	  De	  belangrijkste	  bemiddelende	  factor	  binnen	  

dit	  contact	  is	  empathie	  zodat	  vooroordelen	  en	  stereotypering	  kan	  worden	  verminderd.	  De	  

contactbenadering	  is	  ook	  onderliggend	  aan	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  KKDT.	  	  

Het	  verschil	  tussen	  de	  algemene	  theorie	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  en	  de	  

uitgangspunten	  van	  de	  KKDT	  is	  dat	  deze	  laatste	  zich	  heeft	  toegespitst	  op	  de	  bewustwording,	  

ervaringen	  en	  handelingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  slavernijverleden.	  Kennis	  over	  de	  ongelijke	  

behandeling	  die	  culturele	  groepen	  ervaren	  en	  de	  historische	  achtergrond	  hiervan	  is	  niet	  opgenomen	  

in	  de	  algemene	  beschrijving	  van	  de	  interculturele	  benadering.	  	  

Ook	  in	  de	  interviews	  komt	  naar	  voren	  dat	  niet	  zo	  zeer	  begrip	  voor	  culturele	  verschillen	  maar	  

bewustwording	  en	  inzicht	  in	  de	  gevolgen	  van	  het	  slavernijverleden	  onderwerp	  zijn.	  Doordat	  

deelnemers	  worden	  uitgedaagd	  om	  zich	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen,	  door	  het	  delen	  van	  ervaringen	  en	  

emoties	  omtrent	  racisme	  en	  discriminatie,	  is	  terug	  te	  zien	  in	  de	  interviews	  dat	  de	  ‘maatschappelijke	  

verschillen’	  centraal	  komen	  te	  staan	  in	  plaats	  van	  de	  culturele	  verschillen.	  Met	  maatschappelijke	  

verschillen	  doel	  ik	  op	  de	  ongelijke	  behandeling	  die	  aanwezig	  is	  in	  de	  samenleving.	  Uit	  de	  interviews	  

blijkt	  dat	  zowel	  zwarte	  als	  witte	  deelnemers	  hier	  bewustwording	  over	  ervaren	  tijdens	  de	  dialoog.	  	  	  

Een	  ander	  opvallend	  verschil	  tussen	  uitgangspunten	  van	  de	  KKDT	  en	  de	  interculturele	  dialoog	  is	  dat	  

Zandwijken	  en	  Keestra	  het	  zoeken	  naar	  overeenkomsten	  als	  belangrijk	  onderdeel	  zien	  van	  wat	  zij	  

willen	  bereiken	  met	  de	  KKDT.	  Binnen	  de	  interculturele	  benadering	  wordt	  het	  vinden	  van	  

overeenkomsten	  niet	  specifiek	  beschreven	  als	  kenmerk	  van	  de	  methode.	  Deze	  benadering	  legt	  

eigenlijk	  juist	  de	  nadruk	  op	  het	  begrijpen,	  respecteren	  en	  accepteren	  van	  culturele	  verschillen	  (Elias	  

&	  Mansouri,	  2020,	  p.513-‐514).	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  echter	  dat	  zowel	  overeenkomsten	  als	  
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verschillen	  inhoud	  zijn	  van	  de	  dialoog	  tijdens	  de	  KKDT	  en	  dat	  dit	  beiden	  als	  positief	  en	  inzicht	  gevend	  

wordt	  ervaren	  door	  de	  respondenten.	  De	  dialoogvragen	  zetten	  soms	  aan	  om	  ervaringen	  met	  racisme	  

te	  bespreken	  en	  dit	  kan	  confronterend	  zijn	  doordat	  mensen	  bewust	  worden	  van	  de	  ongelijke	  

behandeling	  in	  de	  samenleving,	  maar	  dit	  wordt	  ook	  als	  inzicht	  gevend	  beschreven.	  	  

Overeenkomsten	  tussen	  de	  KKDT	  en	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  zijn	  dat	  allebei	  ‘een	  

positieve	  interactie’	  willen	  bewerkstellen.	  De	  KKDT	  heeft	  hier	  veel	  aandacht	  voor	  en	  uit	  de	  interviews	  

blijkt	  dat	  dit	  ook	  goed	  lukt.	  De	  respondenten	  zijn	  enthousiast	  over	  de	  warme	  sfeer	  die	  wordt	  

neergezet	  door	  alle	  elementen	  om	  de	  dialoog	  heen:	  het	  eten,	  de	  muziek,	  de	  decoratie	  en	  bovenal	  de	  

symbolische	  handelingen.	  Er	  wordt	  ook	  benoemd	  dat	  deze	  elementen	  positieve	  invloed	  hebben	  op	  

de	  interactie.	  	  

	  

Hoe	  kunnen	  de	  ervaringen	  van	  de	  KKDT	  praktijk	  geïnterpreteerd	  worden	  vanuit	  de	  benadering	  van	  

Isaacs?	  	  	  

Isaacs	  benoemt	  in	  zijn	  dialoogbenadering	  drie	  verschillende	  niveaus	  van	  menselijke	  interactie	  die	  het	  

fundament	  zijn	  waaruit	  de	  dialoog	  ontstaat.	  De	  bouwstenen	  van	  het	  eerste	  niveau	  zijn	  luisteren,	  

respecteren,	  suspending	  en	  voicing.	  Uit	  de	  interviews	  komt	  vooral	  de	  vaardigheid	  luisteren	  naar	  

voren	  als	  belangrijk	  en	  waardevol	  aspect	  wat	  invloed	  heeft	  op	  hoe	  de	  respondenten	  de	  KKDT	  

ervaren.	  Na	  luisteren	  was	  ook	  voicing,	  ofwel	  spreken,	  een	  element	  dat	  boven	  kwam.	  	  

	  

Luisteren	  

Wat	  betreft	  de	  vaardigheid	  luisteren	  beschrijft	  Isaacs	  dat	  er	  een	  ‘innerlijke	  stilte’	  ontwikkeld	  moet	  

worden	  om	  je	  eigen	  gedachten	  en	  gevoelens	  te	  kunnen	  horen,	  om	  vervolgens	  ook	  ruimte	  te	  hebben	  

om	  de	  ander	  te	  kunnen	  horen.	  Isaacs	  haalt	  daarbij	  een	  oefening	  aan	  waarbij	  deelnemers	  van	  de	  

dialoog	  stilte	  houden	  nadat	  iemand	  heeft	  gesproken.	  Het	  gevolg	  is:	  ‘People	  typically	  notice	  that	  there	  

is	  a	  notable	  change	  in	  the	  meaning	  of	  what	  they	  heard	  as	  they	  wait	  a	  moment	  or	  two	  and	  make	  

space	  to	  let	  the	  meaning	  bloom’	  (p.174).	  Deze	  oefening	  heeft	  overeenkomsten	  met	  hoe	  de	  

dialoogmethode	  van	  de	  KKDT	  is	  vormgegeven	  omdat	  stilte	  daar	  ook	  onderdeel	  van	  uit	  maakt.	  Een	  

respondent	  verwoordde	  deze	  stilte	  als	  een	  bepaalde	  vertraging	  waardoor	  oordelen	  worden	  

uitgesteld.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  Isaacs	  beschreven	  vaardigheid	  van	  suspending,	  wat	  het	  opschorten	  van	  je	  

mening	  betekent,	  als	  onderdeel	  van	  het	  dialoogproces	  wordt	  ervaren.	  	  

In	  de	  dialoogmethode	  van	  KKDT	  wordt	  de	  luisteraar	  na	  de	  minuut	  stilte	  gevraagd	  om	  terug	  te	  geven	  

aan	  de	  spreker	  wat	  hem	  of	  haar	  heeft	  geraakt	  in	  het	  verhaal	  van	  de	  ander.	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  

de	  sprekers	  hierdoor	  weten	  of	  hun	  boodschap	  is	  overgekomen	  of	  niet,	  wat	  maakt	  dat	  diegene	  zich	  al	  

dan	  niet	  gehoord	  voelt.	  Dit	  blijkt	  een	  belangrijk	  aspect	  te	  zijn	  voor	  hoe	  respondenten	  de	  KKDT	  
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hebben	  ervaren	  en	  hoe	  ze	  ook	  het	  contact	  met	  de	  gesprekspartner	  ervaren.	  Wanneer	  zij	  zich	  

gehoord	  voelen,	  wordt	  het	  contact	  als	  positiever	  ervaren.	  	  

	  

Voicing	  

Wat	  betreft	  het	  spreken	  of	  voicing	  beschrijft	  Isaacs	  dat	  het	  van	  belang	  is	  om	  te	  kunnen	  luisteren	  naar	  

jezelf,	  dus	  naar	  je	  emoties	  en	  interne	  impulsen.	  Het	  vergt	  vervolgens	  moed	  om	  je	  ook	  uit	  te	  drukken	  

op	  een	  manier	  waarbij	  je	  je	  niet	  laat	  beïnvloeden	  door	  ‘hoe	  het	  hoort’	  (Isaacs,	  1999,	  p.	  160).	  Uit	  de	  

interviews	  kwam	  naar	  voren	  dat	  hier,	  net	  als	  met	  het	  luisteren,	  wisselende	  ervaringen	  mee	  zijn.	  De	  

respondenten	  ervoeren	  zelf	  niet	  dat	  ze	  moeite	  hadden	  om	  zich	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen	  en	  te	  

vertellen	  over	  zichzelf,	  maar	  ervoeren	  dit	  soms	  wel	  bij	  hun	  gesprekspartner.	  Wat	  mogelijk	  laat	  zien	  

dat	  de	  mensen	  die	  zich	  aanmelden	  voor	  het	  onderzoek	  weinig	  moeite	  ervaren	  met	  praten	  over	  

persoonlijke	  ervaringen	  en	  emoties.	  De	  dialoogvragen	  van	  de	  KKDT	  zijn	  gericht	  op	  gevoelens	  en	  

emoties	  en	  dit	  lijkt	  voor	  de	  ene	  deelnemer	  makkelijker	  om	  over	  te	  praten	  dan	  voor	  de	  ander.	  De	  

respondenten	  benoemen	  dat	  hoe	  goed	  iemand	  zich	  ‘open’	  kan	  stellen	  invloed	  heeft	  op	  hoe	  het	  

contact	  wordt	  ervaren.	  Hoe	  kwetsbaarder	  iemand	  zich	  kan	  uitdrukken	  hoe	  positiever	  het	  contact.	  

	  	  

Gesloten	  benadering	  	  

Het	  belang	  van	  luisteren	  en	  je	  gehoord	  voelen	  tijdens	  de	  KKDT	  zou	  in	  verband	  kunnen	  worden	  

gebracht	  met	  het	  tweede	  niveau	  van	  Isaacs	  dialoogbenadering	  waarin	  hij	  verschillende	  structuren	  

beschrijft	  die	  onderliggend	  zijn	  aan	  de	  dialoog,	  namelijk	  de	  open,	  gesloten	  en	  willekeurige	  

benadering.	  De	  wijze	  waarop	  de	  gesloten	  benadering	  van	  dialoog	  wordt	  beschreven	  door	  Isaacs	  lijkt	  

overeenkomsten	  te	  hebben	  met	  de	  dialoogmethode	  van	  de	  KKDT.	  Isaacs	  beschrijft	  dat	  de	  

belangrijkste	  kenmerken	  van	  deze	  benadering	  hiërarchie,	  formele	  autoriteit	  en	  controle	  zijn.	  Het	  

doel	  is	  om	  stabiliteit	  te	  creëren	  door	  traditie	  en	  afkomst.	  Hierbij	  wordt	  gestreefd	  naar	  zorg	  en	  welzijn	  

voor	  de	  gehele	  groep.	  Het	  is	  volgens	  Isaacs	  een	  bepaalde	  positie	  die	  iemand	  inneemt	  waarmee	  hij	  of	  

zij	  de	  dialoog	  in	  gaat	  en	  het	  lijkt	  erop	  dat	  met	  de	  vorm	  die	  de	  KKDT	  heeft	  ook	  deze	  gesloten	  positie	  

wordt	  gehanteerd.	  De	  dialoogmethode	  van	  de	  KKDT	  kent	  traditie,	  autoriteit	  en	  controle	  en	  

Zandwijken	  benoemt	  dit	  als	  volgt	  in	  het	  interview:	  ‘het	  is	  een	  autocratische	  manier	  om	  op	  een	  

democratische	  manier	  de	  tijd	  van	  luisteren	  en	  spreken	  eerlijk	  te	  verdelen.’	  Zandwijken	  ziet	  zorg	  voor	  

de	  gehele	  groep	  als	  belangrijk	  aspect	  en	  voelt	  hier	  ook	  een	  grote	  verantwoordelijkheid	  voor.	  Door	  

controle	  te	  hebben	  over	  de	  dialoogvragen	  en	  over	  de	  tijd	  van	  spreken	  en	  luisteren	  probeert	  zij	  deze	  

zorg	  te	  waarborgen.	  De	  zorg	  die	  Zandwijken	  heeft	  over	  de	  groep	  staat	  in	  relatie	  met	  de	  ongelijkheid	  

machtsverhouding	  in	  de	  samenleving.	  Wekker	  (2018,	  p.171)	  beschrijft	  hoe	  voornamelijk	  witte	  

mensen	  de	  sensitiviteit	  missen	  om	  terughoudend	  te	  zijn	  voor	  het	  spreken	  in	  gevoelige	  settingen.	  Dit	  

heeft	  te	  maken	  met	  een	  gebrek	  aan	  bewustzijn	  over	  de	  positie	  die	  men	  heeft	  in	  relatie	  tot	  ras.	  
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Doordat	  Zandwijken	  dit	  ook	  heeft	  ervaren	  tijdens	  de	  beginjaren	  van	  de	  KKDT	  is	  de	  huidige	  

gestructureerde	  vorm	  van	  de	  dialoogmethode	  ontstaan.	  Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  de	  sturende	  

dialoogvragen	  tot	  gevolg	  hebben	  dat	  de	  deelnemers	  in	  gesprek	  gaan	  over	  hun	  positie	  in	  de	  

samenleving	  en	  ook	  inzicht	  verkrijgen	  in	  de	  positie	  van	  hun	  gesprekspartner.	  Uit	  de	  interviews	  kwam	  

ook	  naar	  voren	  dat	  witte	  deelnemers	  geraakt	  worden	  door	  ervaringen	  met	  racisme	  van	  hun	  

gesprekspartner,	  wat	  mogelijk	  laat	  zien	  hoe	  gering	  de	  kennis	  bij	  hen	  is	  over	  alledaags	  racisme.	  Een	  

zwarte	  respondent	  verwoordde	  hoe	  hij	  inzicht	  kreeg	  in	  de	  ‘white	  privilege’	  van	  zijn	  gesprekspartner,	  

dus	  de	  bewustwording	  over	  posities	  werkt	  twee	  kanten	  op.	  	  

De	  KKDT	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  gevoelige	  setting	  waarbij	  de	  dialoog	  gedefinieerd	  wordt	  als	  een	  

uitwisseling	  van	  ervaringen	  en	  emoties	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  gedeelde	  slavernijverleden.	  

Hoe	  gevoelig	  de	  setting	  is	  blijkt	  uit	  het	  voorbeeld	  dat	  sommige	  mensen	  de	  dialoog	  niet	  aan	  durven	  

gaan	  ondanks	  dat	  het	  gemodereerd	  is.	  Doordat	  het	  slavernijverleden	  centraal	  staat	  in	  de	  

dialoogbenadering	  van	  de	  KKDT	  en	  bovenal	  uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  gevoelens	  over	  dit	  verleden	  al	  

lange	  tijd	  taboe	  zijn	  binnen	  de	  Surinaamse	  gemeenschap	  lijkt	  dit	  tot	  gevolg	  te	  hebben	  dat	  erkenning,	  

luisteren	  en	  gehoord	  worden	  centraal	  staan	  tijdens	  de	  KKDT.	  Emoties	  die	  spelen	  omtrent	  dit	  

verleden	  kunnen	  voor	  zwarte	  deelnemers	  een	  ‘beladen’	  gevoel	  geven	  aan	  de	  KKDT.	  Wanneer	  er	  

ruimte	  is	  om	  goed	  naar	  elkaar	  te	  luisteren	  zullen	  mensen	  zich	  gehoord	  voelen	  en	  erkenning	  ervaren	  

voor	  deze	  emoties.	  Voornamelijk	  voor	  de	  zwarte	  deelnemers	  lijkt	  het	  weinig	  besproken	  koloniale	  

verleden	  een	  verband	  te	  hebben	  met	  de	  grote	  waarde	  die	  luisteren	  en	  gehoord	  worden	  heeft.	  De	  

mate	  waarin	  het	  luisteren	  wordt	  ervaren	  staat	  weer	  in	  verband	  met	  hoe	  waardevol	  en	  positief	  de	  

KKDT	  wordt	  ervaren	  door	  de	  respondenten.	  	  

Ondanks	  dat	  er	  in	  de	  interviews	  vergelijkingen	  werden	  getrokken	  tussen	  het	  zwijgen	  over	  het	  

koloniale	  verleden	  binnen	  zowel	  de	  witte	  als	  zwarte	  Nederlandse	  gemeenschap	  lijkt	  er	  een	  wezenlijk	  

verschil	  te	  zijn	  wat	  betreft	  de	  emoties	  met	  betrekking	  tot	  dit	  verleden.	  Terwijl	  de	  zwarte	  

respondenten	  veel	  aandacht	  hebben	  voor	  het	  koloniale	  verleden	  en	  de	  emoties	  die	  zij	  daarbij	  

ervaren	  ligt	  de	  aandacht	  bij	  witte	  respondenten	  voornamelijk	  bij	  het	  huidige	  racisme	  in	  Nederland	  en	  

hun	  betrokkenheid	  in	  de	  strijd	  daartegen.	  De	  witte	  respondenten	  lijken	  zich	  ook	  bewust	  van	  de	  

gevoelige	  setting	  van	  de	  KKDT	  en	  de	  positie	  die	  zij	  daarin	  hebben	  als	  wit	  persoon,	  waardoor	  een	  

luisterende	  houding	  wordt	  aangenomen.	  	  

Dat	  Zandwijken	  expliciet	  heeft	  gekozen	  om	  binnen	  de	  KKDT	  de	  dialoog	  tussen	  ‘witte’	  en	  ‘zwarte’	  

mensen	  plaatst	  te	  laten	  vinden,	  lijkt	  een	  nog	  uitdagender	  concept	  doordat	  ook	  binnen	  de	  zwarte	  en	  

witte	  gemeenschap	  onderling	  nog	  weinig	  wordt	  gesproken	  over	  dit	  verleden.	  Binnen	  de	  zwarte	  

gemeenschap	  is	  er	  daarbij	  ook	  sprake	  van	  gevoelens	  zoals	  verdriet,	  schaamte	  of	  boosheid	  omtrent	  

het	  koloniale	  verleden	  die	  de	  dialoog	  extra	  emotioneel	  kunnen	  maken.	  	  
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Een	  groot	  verschil	  met	  de	  theorie	  van	  Isaacs	  is	  de	  manier	  waarop	  KKDT	  de	  dialoog	  definieert:	  ‘Een	  

uitwisseling	  van	  ervaringen	  en	  emoties’.	  Dit	  is	  niet	  hoe	  Isaacs	  dialoog	  zou	  definiëren	  omdat	  hij	  

hogere	  eisen	  stelt	  aan	  wat	  dialoog	  zou	  moeten	  zijn.	  Hij	  ziet	  dialoog	  als	  een	  gezamenlijk	  proces	  van	  

het	  onderzoeken	  van	  gedachten	  waardoor	  ruimte	  ontstaat	  voor	  nieuw	  inzicht.	  Het	  sturende	  en	  

afgebakende	  karakter	  van	  de	  KKDT	  zou	  Isaacs	  kunnen	  zien	  als	  een	  beperking	  voor	  mensen	  om	  tot	  

dialoog	  te	  komen:	  ‘to	  try	  to	  ‘make	  dialogue	  operational’	  is	  to	  fail	  into	  the	  trap	  of	  working	  from	  the	  

very	  orientation	  that	  prevents	  dialogue	  from	  being	  experienced’,	  of	  kort	  gezegd:	  ‘The	  dialogue	  

cannot	  be	  willed’	  (Isaacs,	  2001,	  714).	  	  

Toch	  beschrijft	  hij	  ook	  dat	  de	  gesloten	  benadering	  van	  dialoog	  soms	  nodig	  is	  zodat	  men	  ruimte	  kan	  

geven	  aan	  een	  ander	  om	  zijn	  verhaal	  te	  doen,	  waardoor	  inzicht	  ontstaat	  in	  de	  positie	  van	  de	  ander	  en	  

welk	  wereldbeeld	  hieraan	  ten	  grondslag	  ligt.	  Het	  erkennen	  en	  begrijpen	  van	  deze	  positie	  kan	  een	  

andere	  manier	  van	  denken	  veroorzaken	  volgens	  Isaacs,	  dit	  is	  waar	  hij	  opzoek	  naar	  is	  in	  de	  dialoog.	  Hij	  

lijkt	  het	  inleven	  in	  de	  ander	  zijn	  positie	  dus	  te	  zien	  als	  een	  soort	  voorstadium	  voordat	  dialoog	  kan	  

ontstaan;	  voordat	  gezamenlijk	  denken	  kan	  ontstaan.	  Deze	  fase	  waarin	  men	  inzicht	  krijgt	  in	  iemand	  

anders	  wereldbeeld	  en	  probeert	  te	  begrijpen	  wat	  de	  ander	  zijn	  positie	  is	  en	  waar	  dat	  vandaan	  komt,	  

lijkt	  overeen	  te	  komen	  met	  het	  doel	  van	  de	  KKDT,	  namelijk	  dat	  ze	  met	  de	  uitwisseling	  empathie	  en	  

inlevingsvermogen	  willen	  bevorderen.	  Dit	  zou	  kunnen	  betekenen	  dat	  de	  dialoogmethode	  van	  de	  

KKDT	  gezien	  kan	  worden	  als	  een	  soort	  voorstadium	  van	  de	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs.	  Een	  

voorstadium	  waar	  mensen	  oefenen	  met	  luisteren	  en	  spreken	  en	  waar	  de	  mogelijkheid	  wordt	  

gegeven	  om	  in	  een	  gevoelige	  setting	  alle	  stemmen	  te	  horen	  die	  betrokken	  zijn.	  	  

Terwijl	  de	  methode	  van	  KKDT	  als	  rigide	  en	  beperkend	  zou	  kunnen	  worden	  ervaren,	  zien	  de	  

deelnemers	  dat	  niet	  zo.	  Het	  afgebakende	  en	  sturende	  karakter	  van	  de	  KKDT	  wordt	  namelijk	  als	  

positief	  ervaren.	  Het	  kan	  voor	  respondenten	  een	  houvast	  zijn	  om	  de	  gevoelige	  onderwerpen	  te	  

bespreken.	  De	  gesloten	  benadering	  zoals	  beschreven	  door	  Isaacs	  lijkt	  voor	  de	  KKDT	  dus	  juist	  een	  

passende	  en	  gewenste	  benadering	  om	  mensen	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  laten	  gaan.	  	  
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H.7	  Conclusie	  	  
Door	  het	  samenbrengen	  van	  een	  praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  die	  zijn	  wortels	  kent	  in	  een	  

eeuwenoude	  filosofische	  dialoogtraditie	  met	  de	  relatief	  nieuwe	  interculturele	  dialoogbenadering	  wil	  

ik	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  theoretische	  doordenking	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  en	  inzicht	  

krijgen	  in	  de	  huidige	  praktijken	  op	  dit	  gebied.	  Naast	  het	  theoretisch	  bij	  elkaar	  brengen	  van	  beide	  

benaderingen	  heb	  ik	  ook	  empirische	  data	  gebruikt	  van	  dialoog	  in	  de	  praktijk	  om	  dit	  onderzoek	  op	  te	  

baseren.	  Hierdoor	  is	  er	  een	  beeld	  ontstaan	  van	  hoe	  dialoog	  in	  de	  praktijk	  wordt	  ervaren.	  Er	  is	  op	  dit	  

gebied	  weinig	  onderzoek	  en	  hier	  heb	  ik	  aan	  willen	  bijdragen.	  Door	  de	  bevindingen	  uit	  voorgaande	  

hoofdstukken	  samen	  te	  voegen	  en	  toe	  te	  lichten	  hoe	  deze	  zich	  verhouden	  tot	  het	  theoretisch	  kader	  

zal	  antwoord	  worden	  gegeven	  op	  de	  centrale	  vraagstelling.	  	  

	  

Hoe	  verhoudt	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  zich	  tot	  de	  praktijkgerichte	  

dialoogbenadering	  van	  filosoof	  Isaacs?	  	  

	  

Definities	  van	  de	  dialoog	  

De	  KKDT	  definieert	  de	  dialoog	  als	  een	  uitwisseling	  van	  gevoelens,	  emoties	  en	  handelingen	  die	  

betrekking	  hebben	  op	  het	  gedeelde	  slavernijverleden.	  Het	  is	  een	  vorm	  van	  dialoog	  die	  afgeleid	  is	  van	  

de	  interculturele	  dialoogbenadering	  maar	  dan	  toegespitst	  op	  de	  ongelijke	  behandeling	  die	  culturele	  

groepen	  ervaren	  en	  de	  historische	  achtergrond	  hiervan.	  ‘Een	  uitwisseling’	  is	  niet	  hoe	  Isaacs	  dialoog	  

zou	  definiëren	  omdat	  hij	  hogere	  eisen	  stelt	  aan	  wat	  dialoog	  zou	  moeten	  zijn.	  Hij	  beschrijft	  in	  zijn	  

dialoogbenadering	  dat	  er	  bepaalde	  fasen	  of	  velden	  zijn	  in	  een	  conversatie	  die	  uiteindelijk	  kunnen	  

leiden	  tot	  dialoog.	  Dialoog	  definieert	  hij	  als	  een	  gezamenlijk	  onderzoek	  naar	  de	  processen,	  aannames	  

en	  zekerheden	  die	  deel	  uit	  maken	  van	  de	  dagelijkse	  ervaring	  van	  mensen.	  Het	  is	  een	  proces	  waarbij	  

collectieve	  gedachtenpatronen	  worden	  doorbroken	  waardoor	  er	  ruimte	  ontstaat	  voor	  nieuw	  inzicht.	  	  

	  

Ongelijke	  machtsverhoudingen	  

Dat	  er	  een	  verschil	  zit	  in	  hoe	  KKDT	  en	  Isaacs	  dialoog	  definiëren	  is	  ook	  terug	  te	  zien	  in	  hoe	  de	  dialoog	  

is	  vormgegeven	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  KKDT.	  De	  gestructureerde	  en	  gestuurde	  vorm	  van	  de	  KKDT	  zou	  

Isaacs	  zien	  als	  een	  beperking	  voor	  mensen	  om	  tot	  dialoog	  te	  komen.	  De	  reden	  dat	  KKDT	  hiervoor	  

kiest	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  ongelijke	  machtsverhouding	  in	  de	  samenleving	  waardoor	  de	  witte	  stem	  

vaker	  wordt	  gehoord	  dan	  de	  zwarte	  stem.	  Mijn	  scriptie	  laat	  zien	  dat	  zien	  dat	  de	  ongelijke	  

machtsverhoudingen	  in	  de	  samenleving	  een	  grote	  stempel	  drukken	  op	  de	  dialoog	  en	  dat	  er	  wordt	  

gezocht	  naar	  vormen	  om	  hier	  mee	  om	  te	  kunnen	  gaan.	  
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Alle	  stemmen	  horen	  

Door	  het	  bestuderen	  van	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  is	  duidelijk	  geworden	  

hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  eerst	  alle	  stemmen	  te	  horen	  voordat	  er	  überhaupt	  sprake	  kan	  zijn	  van	  een	  

dialoog.	  De	  betekenis	  van	  ‘horen’	  is	  dan	  niet	  alleen	  het	  luisteren	  naar	  de	  ander.	  Het	  betekent	  dat	  de	  

gesprekspartner	  teruggeeft	  wat	  hij/zij	  heeft	  gehoord	  aan	  de	  ander,	  op	  een	  manier	  waardoor	  die	  

ander	  ervaart	  dat	  er	  geluisterd	  is.	  De	  opgelegde,	  gestructureerde	  manier	  van	  de	  KKDT	  wordt	  

gewaardeerd	  door	  de	  deelnemers	  doordat	  luisteren	  een	  centrale	  plek	  krijgt	  en	  wordt	  ervaren	  als	  een	  

‘oefening	  in	  luisteren’.	  Dit	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  er	  ruimte	  wordt	  gemaakt	  om	  je	  gehoord	  te	  voelen	  en	  

erkenning	  te	  krijgen	  voor	  jouw	  verhaal,	  wat	  van	  grote	  betekenis	  is	  omdat	  er	  zowel	  in	  de	  zwarte	  als	  in	  

de	  witte	  gemeenschap	  weinig	  gesproken	  wordt	  over	  het	  koloniale	  verleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan.	  

Een	  verschil	  tussen	  beiden	  groepen	  is	  dat	  de	  witte	  deelnemers	  voornamelijk	  bezig	  zijn	  met	  het	  

huidige	  racisme	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  en	  zich	  betrokken	  voelen	  in	  de	  strijd	  daartegen	  en	  

dat	  de	  zwarte	  deelnemers	  naast	  de	  huidige	  problematiek	  rond	  racisme	  ook	  onuitgesproken	  emoties	  

ervaren	  binnen	  de	  zwarte	  gemeenschap	  met	  betrekking	  tot	  het	  koloniale	  verleden.	  	  

	  

Kritiek	  op	  Allport	  

Net	  als	  binnen	  de	  interculturele	  dialoogbenadering	  heeft	  de	  KKDT	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  

contacthypothese	  van	  Allport	  als	  grondlegger	  voor	  hun	  methode	  te	  gebruiken.	  Enerzijds	  is	  dit	  

begrijpelijk	  omdat	  het	  een	  algemeen	  erkende	  theorie	  is	  binnen	  de	  sociale	  wetenschap,	  maar	  

anderzijds	  is	  dit	  een	  opvallende	  keuze	  omdat	  deze	  theorie,	  afkomstig	  uit	  de	  jaren	  ’60	  van	  de	  vorige	  

eeuw,	  ook	  veelvuldig	  bekritiseerd	  is.	  Zo	  wordt	  het	  ‘sedative	  effect’	  beschreven	  door	  critici,	  waarbij	  

interventies	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  verminderen	  van	  vooroordelen	  ervoor	  kunnen	  zorgen	  dat	  het	  

collectieve	  verzet	  van	  achtergestelde	  groepen	  tegen	  sociale	  ongelijkheid	  wordt	  verminderd.	  De	  op	  de	  

contacttheorie	  gebaseerde	  methode	  van	  KKDT	  die	  is	  gericht	  op	  het	  bevorderen	  van	  empathie	  en	  het	  

zoeken	  naar	  overeenkomsten,	  zou	  volgens	  deze	  critici	  dus	  het	  gevaar	  in	  zich	  dragen	  dat	  collectief	  

verzet	  van	  achtergestelde	  groepen	  wordt	  verminderd.	  Deze	  vrees	  van	  critici	  wordt	  bevestigd	  door	  

het	  onderzoek	  van	  Levy	  (2020)	  waarin	  zij	  laat	  zien	  dat	  dialoog	  in	  Rotterdam	  door	  de	  gemeente	  is	  

ingezet	  als	  pacificatie	  instrument,	  waarbij	  het	  draait	  om	  het	  gladstrijken	  van	  verschillen	  en	  het	  vieren	  

van	  diversiteit	  zonder	  dat	  die	  enorme	  verscheidenheid	  echt	  wordt	  onderzocht.	  Zij	  pleit	  ervoor	  om	  de	  

dialoog	  niet	  alleen	  te	  zien	  als	  middel	  om	  cohesie	  te	  bevorderen,	  maar	  als	  een	  praktijk	  waarbij	  de	  

samenleving	  vorm	  krijgt	  door	  de	  ontmoeting	  en	  confrontatie	  met	  de	  ander.	  	  

	  

Zwart/wit	  	  

De	  KKDT	  beschrijft	  in	  hun	  methode	  dat	  ze	  ervoor	  kiezen	  om	  mensen	  in	  te	  delen	  in	  een	  zwarte	  en	  

witte	  groep,	  zodat	  men	  bewust	  is	  van	  de	  positie	  die	  men	  inneemt	  in	  de	  samenleving	  en	  er	  geen	  
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sprake	  kan	  zijn	  van	  ‘kleurenblindheid’.	  Zij	  baseren	  zich	  daarbij	  op	  onderzoek	  van	  Taouanza	  et	  al.	  

(2016)	  die	  beschreef	  dat	  het	  bij	  intergroup	  contact	  van	  belang	  is	  dat	  de	  gesprekspartner	  wordt	  gezien	  

als	  representatief	  voor	  de	  ‘andere	  groep’,	  zodat	  positieve	  ervaring	  in	  de	  ontmoeting	  met	  de	  

gesprekspartner	  gegeneraliseerd	  wordt	  naar	  de	  hele	  groep.	  In	  mijn	  onderzoek	  gaven	  deelnemers	  aan	  

moeite	  te	  hebben	  om	  zichzelf	  in	  te	  delen	  als	  ‘zwart’	  of	  ‘wit’	  en	  behoefte	  hadden	  aan	  meer	  

categorieën.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  kritiek	  op	  de	  interculturele	  dialoog,	  namelijk	  dat	  deze	  vorm	  

van	  dialoog	  groepen	  reduceert	  tot	  afzonderlijk	  en	  duidelijk	  identificeerbare	  eenheden,	  terwijl	  de	  

verschillen	  in	  een	  super-‐diverse	  samenleving	  intersectioneel	  en	  niet	  duidelijk	  afgebakend	  zijn	  

(Barrett,	  2013,	  p.30).	  	  

	  

Beperkingen	  van	  de	  filosofische	  dialoog	  

In	  context	  van	  de	  huidige	  globaliserende	  samenleving,	  waar	  thema’s	  rond	  racisme	  en	  gender	  spelen	  

lijkt	  de	  filosofische	  dialoogbenadering	  beperkingen	  te	  hebben.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  laten	  zien	  dat	  de	  

praktijkgerichte,	  filosofische	  benadering	  van	  Isaacs	  geen	  aandacht	  heeft	  voor	  ongelijke	  

machtsverhoudingen	  binnen	  de	  dialoog.	  In	  de	  praktijkgerichte	  dialoogbenadering	  van	  Isaacs	  zijn	  

uitgangspunten	  over	  dialoog	  terug	  te	  vinden	  uit	  het	  werk	  van	  filosofen	  Bohm,	  Buber	  en	  Levinas,	  

namelijk	  dat	  de	  dialoog	  een	  vrije	  ruimte	  zou	  moeten	  creëren	  met	  als	  doel	  om	  nieuwe	  inzichten	  op	  te	  

doen,	  gezamenlijk	  te	  denken	  en	  collectief	  te	  leren.	  Volgens	  Isaacs	  kan	  dialoog	  worden	  beschreven	  

als:	  ‘a	  kind	  of	  quest	  for	  artistry	  in	  human	  conversation’	  (p.714).	  Deze	  open	  filosofische	  

dialoogbenadering	  stelt	  dat	  structuur	  en	  autoriteit	  haaks	  staat	  op	  wat	  dialoog	  hoort	  te	  zijn,	  maar	  dit	  

onderzoek	  heeft	  laten	  zien	  dat	  sturing	  nodig	  kan	  zijn	  om	  alle	  stemmen	  te	  horen	  binnen	  de	  dialoog.	  

	  

Praktische	  aanbevelingen	  

Er	  is	  al	  veel	  geschreven	  over	  intercultureel	  dialoog	  en	  ongelijke	  machtsverhoudingen	  maar	  hier	  is	  in	  

theoretische	  onderbouwing	  van	  de	  KKDT	  weinig	  over	  terug	  te	  lezen.	  Vanuit	  hun	  eigen	  ervaring	  en	  

creativiteit	  kozen	  de	  oprichters	  ervoor	  om	  de	  gesprektijd	  in	  te	  voeren	  in	  de	  dialoog,	  maar	  er	  zijn	  

vanuit	  de	  literatuur	  van	  de	  interculturele	  dialoog	  ook	  andere	  mogelijkheden	  gegeven	  hoe	  om	  te	  gaan	  

met	  deze	  ongelijke	  machtsverhouding	  binnen	  de	  dialoog.	  Pilecki	  &	  Hammack	  (2014)	  beschrijven	  

bijvoorbeeld	  dat	  intra-‐group	  dialoog	  ingezet	  kan	  worden	  om	  bewustzijn	  te	  creëren	  over	  

machtsverhoudingen	  tussen	  groepen.	  Dit	  biedt	  de	  mogelijkheid	  tot	  reflectie	  binnen	  de	  ingroup	  

waardoor	  negatieve	  aspecten	  van	  de	  groepsidentiteit	  aan	  het	  licht	  komen	  en	  inzicht	  ontstaat	  over	  de	  

rol	  die	  men	  inneemt.	  Suransky	  &	  Alma	  (2018)	  beschrijven	  het	  belang	  van	  het	  expliciet	  adresseren	  van	  

structurele	  machtsongelijkheid	  en	  de	  privileges	  die	  mensen	  onvermijdelijk	  meenemen	  in	  de	  dialoog	  

en	  geven	  daarbij	  het	  voorbeeld	  van	  een	  opdracht	  die	  men	  kan	  doen	  voor	  aanvang	  van	  de	  dialoog.	  In	  

deze	  opdracht	  worden	  deelnemers	  van	  de	  dialoog	  gevraagd	  om	  zich	  voor	  te	  stellen	  dat	  ze	  een	  nieuw	  
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leven	  beginnen	  op	  aarde	  als	  iemand	  anders.	  Wie	  willen	  zij	  zijn	  in	  termen	  van	  gender,	  ras,	  etniciteit,	  

religie,	  fysiek	  ect?	  In	  het	  daarop	  volgende	  dialoog	  worden	  de	  redeneringen	  achter	  de	  keuzes	  

bevraagd	  en	  wordt	  onderzocht	  hoe	  structurele	  ongelijkheid	  invloed	  heeft	  op	  deze	  keuzes.	  	  	  	  

Omdat	  de	  strakke,	  gestructureerde	  vorm	  van	  dialoog	  die	  KKDT	  heeft	  gekozen	  volgens	  Isaacs	  als	  

nadeel	  heeft	  dat	  er	  minder	  aandacht	  is	  zijn	  voor	  opkomende	  veranderen,	  rijst	  dit	  de	  vraag	  of	  het	  

waardevol	  kan	  zijn	  voor	  KKDT	  om	  te	  experimenteren	  met	  andere	  vormen	  van	  dialoog	  die	  meer	  open	  

zijn.	  Door	  gebruikt	  te	  maken	  van	  bovengenoemde	  alternatieven	  om	  machtsongelijkheid	  binnen	  de	  

dialoog	  te	  adresseren,	  kan	  KKDT	  experimenteren	  met	  een	  meer	  open	  vorm	  van	  dialoog.	  

	  

Afsluitend	  

De	  dialoog	  over	  het	  koloniale	  verleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  staat	  nog	  in	  de	  kinderschoenen.	  De	  

interculturele	  dialoogpraktijk	  van	  de	  KKDT	  waarbij	  de	  dialoog	  wordt	  gevoerd	  tussen	  witte	  en	  zwarte	  

mensen	  is	  extra	  uitdagend	  doordat	  ook	  binnen	  de	  zwarte	  en	  witte	  gemeenschap	  onderling	  nog	  

weinig	  wordt	  gesproken	  over	  dit	  verleden.	  De	  geringe	  kennis	  die	  witte	  mensen	  hebben	  over	  

alledaags	  racisme	  wat	  zwarte	  mensen	  ervaren	  laat	  zien	  de	  ontmoeting	  en	  de	  uitwisseling	  van	  belang	  

zijn	  voor	  bewustwording.	  Dit	  werkt	  ook	  de	  andere	  kant	  op	  doordat	  zwarte	  mensen	  door	  de	  

ontmoeting	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  ‘white	  privilege’	  van	  zijn	  dialoogpartner.	  Ondanks	  dat	  Isaacs	  dialoog	  

niet	  zou	  definiëren	  als	  een	  uitwisseling	  of	  ontmoeting	  is	  de	  vorm	  van	  de	  KKDT	  betekenisvol	  doordat	  

er	  veel	  aandacht	  is	  om	  alle	  stemmen	  te	  horen	  en	  erkenning	  te	  geven	  voor	  de	  verhalen	  van	  alle	  

betrokkenen,	  wat	  in	  dit	  vroege	  stadium	  van	  het	  maatschappelijke	  gesprek	  over	  het	  koloniale	  

verleden	  van	  Nederland	  waardevol	  is	  en	  gezien	  kan	  worden	  als	  een	  basisvoorwaarde	  van	  de	  dialoog.	  	  
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H.8	  Discussie	  	  
Dialoog	  is	  tegenwoordig	  een	  veel	  gebruikt	  begrip	  en	  wordt	  ook	  gebruikt	  rondom	  het	  gesprek	  over	  

racisme	  in	  Nederland.	  Toch	  is	  er	  nog	  weinig	  empirisch	  onderzoek	  naar	  de	  effecten	  van	  dit	  soort	  

initiatieven.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  als	  doel	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  het	  onderzoeksgebied	  dat	  

zich	  richt	  op	  dialoog	  als	  middel	  tegen	  discriminatie	  en	  racisme.	  Wat	  zijn	  de	  nieuwe	  inzichten	  en	  wat	  

kunnen	  deze	  betekenen	  voor	  de	  praktijk	  van	  de	  interculturele	  benadering,	  voor	  de	  theorievorming	  

rond	  dialoog	  en	  voor	  de	  maatschappelijke	  debatten	  rondom	  dialoog	  in	  een	  pluriforme	  samenleving?	  

Met	  de	  antwoorden	  op	  deze	  vragen	  wil	  ik	  ook	  de	  Universiteit	  van	  Humanistiek	  input	  geven	  om	  een	  

rol	  te	  spelen	  in	  het	  publieke	  debat.	  	  	  

	  

Maatschappelijk	  

In	  Nederland	  is	  het	  gesprek	  over	  institutioneel	  racisme	  al	  meer	  dan	  10	  jaar	  gaande.	  De	  Zwarte	  Piet	  

controverse	  is	  een	  belangrijke	  katalysator	  geweest	  voor	  de	  huidige	  antiracismebeweging	  in	  

Nederland.	  In	  veel	  westerse	  steden	  heeft	  dit	  ervoor	  gezorgd	  dat	  media,	  politiek	  en	  academies	  

gevoeliger	  werden	  voor	  het	  verwijt	  van	  uitsluiting,	  zo	  beschrijft	  filosoof	  Sanders	  in	  de	  Groene	  

Amsterdammer.	  Maar	  hij	  beschrijft	  ook	  de	  keerzijde	  van	  het	  huidige	  maatschappelijke	  debat	  over	  

racisme,	  namelijk	  dat	  het	  gebruik	  van	  de	  termen	  zwart	  en	  wit	  kan	  worden	  ervaren	  als	  

‘raciale	  dwangbuizen’17.	  Ook	  ik	  kan	  naar	  aanleiding	  van	  mijn	  onderzoek	  de	  vraag	  stellen	  of	  het	  een	  

vooruitgang	  is	  dat	  we	  in	  de	  dialoog	  over	  racisme	  gebruik	  maken	  van	  de	  term	  zwart	  en	  wit.	  Deze	  

identiteitspolitiek	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  mensen	  in	  hokjes	  gestopt	  worden.	  Waar	  er	  tegenwoordig	  

veel	  aandacht	  is	  voor	  fluïde	  vormen	  van	  gender	  en	  seksualiteit	  lijken	  raciale	  zaken	  strikt	  gescheiden	  

te	  blijven18.	  Mijn	  onderzoek	  heeft	  laten	  zien	  dat	  mensen	  moeite	  ervaren	  om	  tijdens	  de	  dialoog	  in	  het	  

hokje	  ‘zwart’	  geplaats	  te	  worden.	  Dit	  wordt	  ondersteund	  door	  de	  kritiek	  van	  Barret	  (2013)	  op	  de	  

interculturele	  dialoog,	  namelijk	  dat	  het	  groepen	  reduceert	  terwijl	  de	  verschillen	  in	  een	  super-‐diverse	  

samenleving	  intersectioneel	  en	  niet	  duidelijk	  afgebakend	  zijn.	  Het	  zou	  waardevol	  zijn	  als	  er	  ook	  in	  de	  

maatschappelijke	  discussie	  over	  racisme	  meer	  aandacht	  zou	  komen	  voor	  mensen	  die	  een	  gemengde	  

afkomst	  hebben,	  want	  dat	  zijn	  er	  tegenwoordig	  ontzettend	  veel.	  Hier	  zou	  een	  andere	  manier	  van	  

denken	  en	  spreken	  voor	  kunnen	  worden	  ontwikkeld	  zodat	  men	  los	  kan	  komen	  van	  de	  het	  denken	  in	  

raciale	  hokjes.	  	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 https://www.groene.nl/artikel/i-‐am-‐ex-‐black 
18	  idem	  
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Wetenschappelijk	  

Het	  empirisch	  onderzoek	  van	  Levy	  (2020)	  heeft	  laten	  zien	  dat	  dialoog	  in	  Rotterdam	  wordt	  ingezet	  

voor	  politieke	  doeleinden	  omdat	  het	  gladstrijken	  van	  verschillen	  en	  het	  vieren	  van	  diversiteit	  

centraal	  wordt	  gesteld	  zonder	  dat	  de	  enorme	  verscheidenheid	  echt	  wordt	  onderzocht.	  De	  dialoog	  

moet	  volgens	  Levy	  niet	  alleen	  een	  middel	  zijn	  om	  cohesie	  te	  bevorderen,	  maar	  een	  praktijk	  waarbij	  

de	  samenleving	  vorm	  krijgt	  door	  de	  ontmoeting	  en	  confrontatie	  met	  de	  ander.	  Naar	  aanleiding	  van	  

mijn	  onderzoek	  wil	  ik	  dit	  perspectief	  op	  de	  dialoog	  verruimen.	  Ik	  heb	  laten	  zien	  dat	  er	  niet	  gesproken	  

kan	  worden	  van	  dialoog	  als	  niet	  alle	  stemmen	  gehoord	  worden.	  In	  de	  huidige	  globaliserende	  context	  

waarin	  thema’s	  rond	  ras	  en	  gender	  spelen,	  lijkt	  het	  te	  voorbarig	  om	  er	  vanuit	  te	  gaan	  dat	  er	  een	  

kwalitatieve	  confrontatie	  kan	  ontstaan	  in	  een	  dialoog,	  zonder	  dat	  er	  aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  

ongelijke	  machtsverhoudingen.	  Ter	  aanvulling	  op	  Levy	  pleit	  ik	  ervoor	  om	  het	  voorstadium	  van	  de	  

dialoog	  meer	  aandacht	  te	  geven.	  De	  gevolgen	  van	  het	  koloniale	  verleden	  van	  Nederland	  zitten	  diep	  

verankerd	  in	  het	  dagelijks	  leven	  van	  mensen,	  zoals	  Wekker	  (2018)	  beschrijft.	  Dit	  is	  nog	  maar	  in	  

beperkte	  mate	  doorgedrongen	  tot	  het	  collectieve	  bewustzijn.	  In	  het	  voorstadium	  van	  de	  dialoog	  

moet	  daarom	  aandacht	  besteed	  worden	  aan	  machtsongelijkheid	  om	  ruimte	  te	  maken	  voor	  alle	  

aanwezige	  stemmen.	  Alleen	  dan	  kan	  er	  dialoog	  ontstaan,	  een	  dialoog	  waarin	  ruimte	  kan	  zijn	  voor	  

confrontatie.	  	  

	  

Humanistiek	  

Mijn	  onderzoek	  laat	  zien	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  kennis	  te	  hebben	  over	  het	  koloniale	  verleden	  om	  

een	  dialoog	  hierover	  aan	  te	  kunnen	  gaan.	  Binnen	  het	  curriculum	  van	  de	  Universiteit	  voor	  

Humanistiek	  (UvH)	  is	  hier	  weinig	  aandacht	  voor	  en	  lijkt	  er	  sprake	  te	  zijn	  van	  onwetendheid	  over	  de	  

gevolgen	  van	  het	  koloniale	  verleden	  op	  de	  huidige	  samenleving.	  De	  UvH	  is	  een	  overwegend	  witte	  

universiteit,	  maar	  de	  interne	  reflectieve	  dialoog	  over	  wat	  dit	  betekent	  en	  welke	  positie	  de	  

universiteit	  daarmee	  inneemt	  in	  de	  samenleving,	  wordt	  nauwelijks	  gevoerd.	  Vanuit	  dit	  witte,	  

westerse	  perspectief	  wordt	  gesproken	  over	  zingeving	  en	  humanisering,	  zonder	  dat	  het	  koloniale	  

verleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  worden	  betrokken.	  Er	  wordt	  wel	  gesproken	  over	  mensen,	  maar	  

weinig	  gesproken	  met	  mensen.	  Via	  modules	  over	  oral	  history	  wordt	  de	  studenten	  geleerd	  om	  

mensen	  te	  interviewen	  om	  zo	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  hun	  ervaring,	  maar	  zelden	  worden	  gastsprekers	  

uitgenodigd	  om	  zelf	  hun	  verhaal	  te	  doen	  en	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  studenten.	  Dit	  uit	  zich	  ook	  in	  

de	  manier	  waarop	  de	  dialoog	  behandeld	  wordt	  in	  het	  curriculum.	  Dialoog	  wordt	  binnen	  de	  UvH	  

voornamelijk	  vanuit	  het	  filosofische	  perspectief	  benaderd,	  waarbij	  filosofen	  zoals	  Bohm,	  Buber	  en	  

Levinas	  de	  leidraad	  zijn	  in	  het	  onderwijs	  over	  dialoog.	  Mijn	  onderzoek	  heeft	  laten	  zien	  dat	  deze	  open	  

filosofische	  benadering	  van	  de	  dialoog	  beperkingen	  heeft	  omdat	  het	  geen	  aandacht	  heeft	  voor	  

ongelijke	  machtsverhoudingen	  binnen	  de	  samenleving.	  Aangezien	  de	  UvH	  staat	  voor	  een	  
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rechtvaardige	  en	  inclusieve	  samenleving	  pleit	  ik	  ervoor	  dat	  er	  meer	  onderzoek	  en	  onderwijs	  moet	  

komen	  over	  ongelijke	  machtsverhoudingen	  binnen	  de	  dialoog,	  zodat	  toekomstig	  alumni	  in	  hun	  

werkpraktijk	  ook	  de	  beperkingen	  van	  deze	  eenzijdige	  dialoogbenadering	  bewust	  zullen	  zijn	  en	  

rekening	  kunnen	  houden	  met	  de	  invloeden	  van	  machtsongelijkheid.	  	  

	  

Limitaties	  van	  het	  onderzoek	  

Tijdens	  de	  werving	  van	  respondenten	  kwam	  de	  problematiek	  van	  niet	  gehoorde	  stemmen	  ook	  aan	  

het	  licht.	  Het	  is	  mij	  niet	  gelukt	  om	  zwarte	  vrouwen	  te	  interviewen	  die	  mee	  hebben	  gedaan	  als	  

deelnemer	  aan	  de	  KKDT.	  Gedurende	  het	  werven	  van	  de	  respondenten	  waren	  het	  voornamelijk	  witte	  

deelnemers	  die	  zich	  vrijwillig	  aanmeldden	  om	  mee	  te	  doen	  met	  het	  onderzoek	  en	  een	  klein	  aantal	  

zwarte	  deelnemers.	  Dit	  weerspiegelt	  de	  dynamiek	  die	  Zandwijken	  beschreef	  tijdens	  de	  eerste	  edities	  

van	  de	  KKDT	  waarin	  witte	  stemmen	  voorop	  stonden	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  Surinaamse	  vrouwen	  die	  

stil	  waren.	  Ook	  ikzelf	  beantwoordt	  aan	  deze	  dynamiek	  omdat	  ik	  als	  witte	  onderzoeker	  mijn	  stem	  laat	  

horen	  door	  het	  schrijven	  van	  dit	  onderzoek.	  Dit	  brengt	  mij	  op	  de	  eerste	  beperking	  van	  het	  

onderzoek,	  namelijk	  dat	  ik	  wit	  ben	  en	  geen	  achtergrond	  heb	  in	  de	  Surinaamse	  cultuur.	  Zoals	  blijkt	  uit	  

de	  interviews	  is	  het	  slavernijverleden	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  voor	  zowel	  witte	  als	  zwarte	  mensen	  

een	  weinig	  besproken	  onderwerp	  of	  zelfs	  taboe.	  Uit	  de	  interviews	  komt	  naar	  voren	  dat	  dit	  voor	  

zwarte	  deelnemers	  gepaard	  kan	  gaan	  met	  emoties,	  van	  verdriet	  tot	  boosheid,	  die	  spelen	  omtrent	  dit	  

verleden	  maar	  die	  weinig	  geuit	  worden.	  Dit	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  deelnemen	  aan	  de	  KKDT	  een	  

‘beladen’	  gevoel	  geeft	  en	  een	  eerste	  ontmoeting	  kan	  zijn	  met	  de	  persoonlijke	  koloniale	  geschiedenis.	  

Wanneer	  de	  interviews	  worden	  gehouden	  door	  een	  onderzoeker	  met	  een	  Surinaamse/Antilliaanse	  

achtergrond	  zou	  de	  drempel	  verlaagd	  kunnen	  worden	  voor	  zwarte	  deelnemers	  om	  mee	  te	  doen.	  Een	  

onderzoeker	  met	  Surinaamse/Antilliaanse	  achtergrond	  zou	  misschien	  ook	  makkelijker	  een	  vragende	  

houding	  aan	  kunnen	  nemen	  in	  de	  interviews.	  Ik,	  als	  witte	  onderzoeker,	  voelde	  soms	  dat	  deze	  

vragende	  houding	  ongepast	  zou	  kunnen	  zijn	  wanneer	  dit	  als	  onwetend	  zou	  over	  komen	  op	  de	  

geïnterviewde,	  bijvoorbeeld	  als	  de	  vragen	  betrekking	  hadden	  op	  emoties	  omtrent	  het	  ervaren	  van	  

racisme.	  Het	  is	  daarom	  mijn	  aanbeveling	  voor	  vervolgonderzoek	  dat	  meer	  interviews	  worden	  

afgenomen	  met	  (vrouwelijke)	  zwarte	  deelnemers	  van	  de	  KKDT	  door	  een	  onderzoeker	  met	  

Surinaams/Antilliaanse	  achtergrond.	  	  	  

Een	  tweede	  beperking	  van	  het	  onderzoek	  was	  de	  vormgeving	  van	  de	  interviews.	  Door	  maatregelen	  

omtrent	  covid-‐19	  zijn	  alle	  interviews	  digitaal	  afgenomen,	  wat	  tot	  gevolg	  had	  dat	  een	  deel	  van	  de	  

non-‐verbale	  communicatie	  wegvalt	  (Rogers,	  2013).	  Ook	  heb	  ik	  ervaren	  dat	  oogcontact	  moeilijk	  was	  

waardoor	  er	  een	  minder	  vertrouwelijke,	  intieme	  sfeer	  was.	  Wat	  betreft	  het	  aantal	  interviews	  zou	  het	  

wenselijk	  zijn	  geweest	  als	  er	  meer	  dan	  acht	  deelnemers	  waren	  geïnterviewd	  om	  de	  betrouwbaarheid	  

te	  verhogen.	  Ondanks	  dat	  er	  wel	  onderwerpen	  overeenkwamen	  in	  de	  interviews.	  
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Bijlages	  

Bijlage	  1:	  Structuurschema	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  	  

	  

	  
	  

Overgenomen	  uit	  de	  interventiebeschrijving	  van	  Movisie	  (Broekroelofs,	  et	  al.,	  2018,	  p.10).	  
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Bijlage	  2:	  Informatiebrief	  voor	  de	  respondenten	  

	  
	  
	  

Onderzoek	  naar	  Dialoog	  zoekt	  deelnemers	  
	  
Informatiebrief	  voor	  respondenten	  
 
Wat?	  
Ik	  ben	  Hester	  Buwalda,	  student	  in	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  Master	  Humanistiek	  aan	  de	  
Universiteit	  van	  Humanistiek	  in	  Utrecht.	  Deze	  universiteit	  laat	  zich	  inspireren	  door	  het	  
humanisme	  en	  richt	  zich	  op	  vragen	  rondom	  zingeving,	  levensbeschouwing	  en	  de	  inrichting	  
van	  een	  inclusieve,	  menswaardige	  samenleving.	  Dialoog	  is	  een	  belangrijk	  concept	  in	  het	  
onderwijs	  en	  onderzoek	  en	  heeft	  mijn	  interesse	  gewekt	  tijdens	  mijn	  studie	  omdat	  ik	  denk	  
dat	  het	  een	  middel	  is	  dat	  een	  oplossing	  zou	  kunnen	  vormen	  voor	  veel	  van	  de	  huidige	  
problemen	  in	  de	  samenleving.	  Ik	  ben	  opgegroeid	  in	  een	  gezin	  met	  zowel	  zwarte	  al	  witte	  
gezinsleden,	  waardoor	  ik	  mij	  betrokken	  voel	  bij	  de	  BLM	  beweging.	  Daarom	  wil	  ik	  graag	  voor	  
mijn	  afstudeerscriptie	  onderzoek	  doen	  naar	  de	  dialoogmethode	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  
Tafels	  (www.ketikotitafel.nl).	  Het	  doel	  is	  om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  ervaringen	  van	  de	  
deelnemers	  zodat	  gekeken	  kan	  worden	  wat	  de	  werking	  is	  van	  de	  dialoog.	  	  
	  
Waarom?	  	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  in	  de	  discussie	  rondom	  racisme	  en	  discriminatie	  in	  Nederland	  te	  zien	  
hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  De	  recente	  Black	  Lives	  Matter-‐
demonstaties	  roepen	  de	  vraag	  op	  hoe	  het	  kan	  dat	  er	  zo	  veel	  meer	  acties	  zichtbaar	  zijn	  dan	  
de	  verwachting	  was	  vanuit	  de	  politiek,	  bestuur	  en	  onderzoekers.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  er	  
wederzijds	  veel	  onbekend	  is	  en	  dat	  er	  onbegrip	  heerst	  tegenover	  de	  betrokken	  groepen	  in	  
de	  samenleving.	  Aangezien	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafels	  ook	  volgens	  Movisie	  
(www.movisie.nl/publicatie/wat-‐werkt-‐verminderen-‐discriminatie)	  een	  van	  de	  weinige	  
effectieve	  interventies	  is	  met	  betrekking	  tot	  racisme	  en	  discriminatie	  en	  uniek	  vanwege	  het	  
gebruik	  van	  de	  dialoog	  stelt	  de	  Keti	  Koti	  Tafel	  stichting	  en	  Movisie	  belang	  in	  het	  onderzoeken	  
van	  de	  effecten	  van	  de	  deelname	  aan	  een	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel.	  Ik	  hoop	  met	  mijn	  
onderzoek	  een	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  onderzoeksgebied	  dat	  zich	  richt	  op	  
dialoog	  als	  middel	  tegen	  discriminatie	  en	  racisme	  en	  daarmee	  ook	  de	  Universiteit	  van	  
Humanistiek	  input	  kan	  geven	  om	  een	  rol	  te	  spelen	  in	  het	  publieke	  debat.	  	  
	  
Wie?	  
Ik	  ben	  op	  zoek	  naar	  mensen	  die	  deel	  hebben	  genomen	  aan	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  Tafel	  die	  in	  
december	  is	  gehouden	  in	  het	  Nationaal	  Theater	  aan	  het	  Spui	  met	  als	  thema	  Burgermoed	  
versus	  Stilzwijgen	  en	  die	  bereid	  is	  om	  zijn/haar	  ervaring	  te	  delen	  met	  mij.	  	  
	  
	  



	  

	   78	  

Hoe?	  
Door	  het	  doen	  van	  interviews	  met	  verschillende	  deelnemers	  via	  videobellen	  wil	  ik	  graag	  
meer	  te	  weten	  komen	  over	  uw	  persoonlijke	  ervaring.	  Onderwerpen	  die	  aanbod	  zullen	  
komen	  zijn	  bijvoorbeeld	  uw	  verwachtingen	  toen	  u	  zich	  inschreef,	  wat	  u	  hebt	  ervaren	  tijdens	  
het	  evenement	  en	  hoe	  u	  er	  achteraf	  op	  terugkijkt.	  U	  hoeft	  niets	  voor	  te	  bereiden	  voor	  het	  
interview.	  
Het	  interview	  zal	  ongeveer	  45	  minuten	  duren	  en	  zal	  worden	  opgenomen.	  De	  gegevens	  
worden	  anoniem	  verwerkt	  en	  alleen	  gebruikt	  voor	  onderzoeksdoeleinden.	  Als	  
geïnterviewden	  krijgt	  u	  na	  afloop	  van	  het	  onderzoek	  een	  pdf	  toegestuurd	  van	  mijn	  scriptie.	  	  	  
	  
Contact	  
Wilt	  u	  uw	  ervaring	  delen	  en	  daarmee	  meehelpen	  om	  meer	  kennis	  te	  verzamelen	  over	  hoe	  
dialoog	  ingezet	  kan	  worden	  in	  de	  praktijk	  om	  discriminatie	  en	  racisme	  tegen	  te	  gaan?	  Mail	  
naar	  hester.buwalda@uvh.nl	  	  
	  
	  
Hester	  Buwalda	  
Universiteit	  voor	  Humanistiek	  	  
Kromme	  Nieuwegracht	  29	  
3512	  HD	  Utrecht	  
www.uvh.nl	  
Email:	  hester.buwalda@uvh.nl	  
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Bijlage	  3:	  Interview	  lijsten	  

1.	  Interview	  guide	  voor	  de	  deelnemers	  
	  
Introductie	  ‘De	  ijsbreker’	  
	  
‘Heel	  erg	  bedankt	  dat	  je	  tijd	  hebt	  kunnen	  vrij	  maken	  voor	  dit	  interview’	  ‘Waar	  in	  het	  land	  
bevind	  jij	  je?’	  ‘Gebruik	  je	  vaker	  zoom?’	  
	  
Ik	  zal	  mijzelf	  eerst	  voorstellen.	  Ik	  ben	  26	  jaar,	  woon	  in	  Amsterdam	  en	  ben	  student	  aan	  de	  
Universiteit	  voor	  Humanistiek	  in	  Utrecht.	  Daar	  heb	  ik	  interesse	  gekregen	  in	  het	  koloniale	  
verleden	  van	  Nederland	  en	  daar	  ook	  al	  eerder	  een	  scriptie	  over	  geschreven	  die	  ging	  over	  hoe	  
Indisch-‐Nederlandse	  twintigers	  aankijken	  tegen	  hun	  familiegeschiedenis.	  	  
Ik	  ben	  opgegroeid	  in	  een	  gezin	  met	  zowel	  zwarte	  al	  witte	  gezinsleden,	  waardoor	  ik	  mij	  
betrokken	  voel	  bij	  de	  BLM	  beweging.	  Tijdens	  mijn	  studie	  heb	  ik	  interesse	  gekregen	  in	  de	  
waarde	  van	  dialoog	  als	  middel	  tegen	  discriminatie	  en	  racisme.	  Ik	  denk	  dat	  het	  van	  belang	  is	  
om	  meer	  wetenschappelijke	  kennis	  te	  verwerven	  zodat	  de	  maatschappelijke	  beweging	  tegen	  
racisme	  kan	  worden	  voortgezet	  en	  verstrekt.	  	  
Nogmaals	  zeggen	  dat	  alle	  informatie	  anoniem	  zal	  worden	  verwerkt.	  	  
	  
Het	  interview	  
	  

-‐ Kan	  jij	  mij	  iets	  vertellen	  over	  jezelf?	  	  
-‐ Wat	  is	  je	  achtergrond?	  	  

	  
-‐ Hoe	  ben	  je	  bij	  Keti	  Koti	  Tafels	  gekomen?	  	  
-‐ Wat	  waren	  je	  verwachtingen	  vooraf?	  	  

	  
-‐ Hoe	  heb	  je	  de	  Keti	  Koti	  Tafel	  zelf	  ervaren?	  	  
-‐ Wat	  vond	  je	  goed?	  Wat	  maakte	  het	  goed?	  	  
-‐ Wat	  vond	  je	  minder?	  Wat	  maakte	  het	  minder?	  	  
-‐ Heb	  je	  ideeën	  over	  alternatieven	  voor	  de	  Keti	  Koti	  Tafel?	  En	  specifiek	  voor	  de	  

dialoog?	  	  	  
-‐ Wat	  vond	  je	  van	  de	  vorm	  van	  de	  dialoog?	  

	  
-‐ Hoe	  kijk	  je	  er	  achteraf	  op	  terug?	  	  
-‐ Ben	  je	  er	  nu	  nog	  mee	  bezig?	  Heeft	  het	  impact	  gehad	  op	  jou?	  Iets	  veranderd?	  	  
-‐ Heeft	  het	  je	  achteraf	  nog	  aan	  het	  denken	  gezet?	  	  

	  
-‐ Had	  je	  een	  specifiek	  beeld	  van	  ‘de	  dialoog’	  voordat	  je	  naar	  Keti	  Koti	  kwam?	  	  
-‐ Wat	  versta	  jij	  onder	  dialoog?	  	  
-‐ En	  een	  beeld	  van	  ‘een	  goed	  dialoog’?	  

	  
-‐ Zijn	  er	  nog	  dingen	  onbesproken	  gebleven	  in	  dit	  interview	  dat	  je	  nog	  graag	  wilt	  

benoemen?	  	  
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2.	  Interview	  guide	  voor	  de	  oprichter	  Mercedes	  
	  
Specifiek	  vragen	  aan	  oprichter:	  	  
	  

-‐ Kan	  je	  mij	  iets	  vertellen	  over	  wie	  jij	  bent	  en	  je	  achtergrond?	  
Surinaamse	  ouders,	  je	  bent	  altijd	  werkzaam	  geweest	  binnen	  het	  opzetten	  van	  
denktanks	  voor	  cohesie	  bevorderen	  voor	  wijken?	  Samenlevingstherapeut..?	  Heb	  je	  
achtergrond	  in	  therapie?	  Annemiek	  schrijvers	  van	  het	  vermoeden.	  	  

	  
-‐ Ik	  heb	  gelezen	  dat	  jij	  geïnspireerd	  bent	  door	  onder	  andere	  de	  joodse	  seider	  tafel,	  en	  

ook	  de	  dialoog	  tafels	  die	  werden	  georganiseerd	  na	  de	  moord	  op	  theo	  van	  gogh.	  Kan	  
je	  mij	  nog	  iets	  uitgebreider	  vertellen	  over	  jou	  motivatie	  en	  de	  context	  schetsen	  
waarin	  jij	  op	  het	  idee	  kwam	  om	  keti	  koti	  dialoog	  tafels	  op	  te	  richten.	  	  

	  
-‐ Hoe	  zijn	  over	  het	  algemeen	  de	  reacties	  op	  Keti	  Koti?	  	  

Zijn	  er	  ook	  criticussen?	  Wat	  zeggen	  zij	  en	  wat	  zeg	  jij	  daarop	  terug?	  	  
	  

-‐ Wat	  heeft	  de	  studie	  van	  Movisie	  opgeleverd?	  Welke	  inzichten	  zijn	  van	  waarde?	  	  
	  

-‐ KKDT	  bestaat	  nu	  al	  sinds	  2012,	  dus	  je	  bent	  er	  al	  8	  jaar	  mee	  bezig.	  Wat	  doe	  jij	  anders	  
sinds	  het	  begin	  van	  kkdt?	  Wat	  zijn	  de	  lessen	  die	  jij	  hebt	  geleerd?	  	  

	  
-‐ Wat	  vind	  jij	  zelf	  de	  sterke	  en	  zwakke	  punten	  van	  het	  KKDT	  concept?	  	  

	  
-‐ Vragen	  wat	  betreft	  de	  dialoog.	  Wat	  zie	  jij	  als	  een	  goede	  dialoog?	  Heb	  je	  een	  

voorbeeld?	  	  
	  

-‐ In	  de	  handleiding	  staat	  dat	  jullie	  bewust	  hebben	  gekozen	  voor	  een	  gestructureerd	  
gefaciliteerd	  dialoog.	  Er	  wordt	  benadrukt	  dat	  het	  van	  groot	  belang	  is	  dat	  de	  
deelnemers	  allemaal	  even	  veel	  spreektijd	  krijgen.	  Kun	  je	  me	  wat	  meer	  vertellen	  over	  
wat	  maakte	  dat	  jullie	  hiervoor	  hebben	  gekozen?	  	  

	  
-‐ Heb	  je	  informatie	  over	  hoe	  de	  training	  van	  de	  gespreksleiders	  eruit	  ziet?	  Of	  kan	  je	  

daar	  iets	  over	  vertellen?	  	  
	  

-‐ Wat	  voor	  verwachting	  heb	  je	  wat	  een	  scriptie	  kan	  opleveren?	  Wat	  voor	  soort	  kennis	  
heb	  jij	  nodig?	  	  

	  
Vragen	  die	  meer	  gericht	  zijn	  op	  jouw	  rol	  als	  gespreksleider:	  	  
	  

-‐ Hoe	  ben	  je	  erbij	  gekomen	  om	  gespreksleider	  te	  worden	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  
Tafel?	  

	  
-‐ Wat	  is	  volgens	  jou	  de	  rol	  van	  de	  gespreksleider?	  

	  
-‐ Wat	  is	  niet	  de	  rol	  van	  de	  gespreksleider?	  	  
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-‐ Hoe	  heb	  jij	  je	  voorbereid	  om	  gespreksleider	  te	  zijn?	  (Training?	  Cursus?)	  
	  

-‐ Hoe	  vind	  je	  het	  om	  gespreksleider	  te	  zijn?	   	  
	  

-‐ Wat	  is	  leuk	  en	  wat	  is	  minder	  leuk?	  
	  

-‐ Welke	  momenten	  vind	  je	  lastig?	  	  
	  

-‐ Kan	  je	  een	  voorbeeld	  geven	  van	  een	  mooi	  moment	  dat	  jij	  hebt	  ervaren	  als	  
gespreksleider?	  	  

	  
-‐ Kan	  je	  ook	  een	  voorbeeld	  geven	  van	  een	  moment	  dat	  het	  niet	  goed	  ging,	  dat	  het	  mis	  

ging?	  	  
	  

-‐ Wat	  kan	  er	  beter	  als	  het	  gaat	  om	  de	  rol	  van	  gespreksleider?	  	  
	  

-‐ Zijn	  er	  nog	  dingen	  onbesproken	  gebleven	  in	  dit	  interview	  dat	  je	  nog	  graag	  wilt	  
benoemen?	  	  

	  
-‐ Heb	  je	  informatie	  over	  hoe	  de	  training	  van	  de	  gespreksleiders	  eruit	  ziet?	  Of	  kan	  je	  

daar	  iets	  over	  vertellen?	  	  
	  
	  
3.	  Interview	  guide	  voor	  mede-‐oprichter	  Machiel	  Keestra	  
	  
Specifiek	  vragen	  aan	  mede-‐oprichter:	  	  
	  

-‐ Kan	  je	  mij	  iets	  vertellen	  over	  wie	  jij	  bent	  en	  je	  achtergrond?	  
Je	  bent	  als	  filosoof	  en	  onderzoeker	  werkzaam	  bij	  de	  uva?	  	  

	  
-‐ Wat	  is	  jouw	  rol	  binnen	  de	  Keti	  Koti	  Tafel?	  	  

	  
-‐ Hoe	  zijn	  over	  het	  algemeen	  de	  reacties	  op	  Keti	  Koti?	  	  

Zijn	  er	  ook	  criticussen?	  Wat	  zeggen	  zij	  en	  wat	  zeg	  jij	  daarop	  terug?	  	  
	  

-‐ Wat	  vind	  jij	  zelf	  de	  sterke	  en	  zwakke	  punten	  van	  het	  KKDT	  concept?	  	  
	  

-‐ Vragen	  wat	  betreft	  de	  dialoog.	  Wat	  zie	  jij	  als	  een	  goede	  dialoog?	  Heb	  je	  een	  
voorbeeld?	  	  

	  
-‐ In	  de	  handleiding	  staat	  dat	  jullie	  bewust	  hebben	  gekozen	  voor	  een	  gestructureerd	  

gefaciliteerd	  dialoog.	  Er	  wordt	  benadrukt	  dat	  het	  van	  groot	  belang	  is	  dat	  de	  
deelnemers	  allemaal	  even	  veel	  spreektijd	  krijgen.	  Kun	  je	  me	  wat	  meer	  vertellen	  over	  
wat	  maakte	  dat	  jullie	  hiervoor	  hebben	  gekozen?	  	  

	  
-‐ Wat	  voor	  verwachting	  heb	  je	  wat	  een	  scriptie	  kan	  opleveren?	  Wat	  voor	  soort	  kennis	  

heb	  jij	  nodig?	  	  
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Vragen	  die	  meer	  gericht	  zijn	  op	  jouw	  rol	  als	  gespreksleider:	  	  
	  

-‐ Hoe	  ben	  je	  erbij	  gekomen	  om	  gespreksleider	  te	  worden	  van	  de	  Keti	  Koti	  Dialoog	  
Tafel?	  Hoe	  lang	  doe	  jij	  het	  al?	  	  

	  
-‐	  	   Zijn	  er	  dingen	  die	  jij	  anders	  doet	  dan	  in	  het	  begin?	  Wat	  heb	  je	  geleerd?	  	  

	  
-‐ Wat	  is	  volgens	  jou	  de	  rol	  van	  de	  gespreksleider?	  

	  
-‐ Wat	  is	  niet	  de	  rol	  van	  de	  gespreksleider?	  	  

	  
-‐ Hoe	  heb	  jij	  je	  voorbereid	  om	  gespreksleider	  te	  zijn?	  (Training?	  Cursus?)	  

	  
-‐ Hoe	  vind	  je	  het	  om	  gespreksleider	  te	  zijn?	   	  

	  
-‐ Wat	  is	  leuk	  en	  wat	  is	  minder	  leuk	  

	  
-‐ Welke	  momenten	  vind	  je	  lastig?	  	  

	  
-‐ Kan	  je	  een	  voorbeeld	  geven	  van	  een	  mooi	  moment	  dat	  jij	  hebt	  ervaren	  als	  

gespreksleider?	  	  
	  

-‐ Kan	  je	  ook	  een	  voorbeeld	  geven	  van	  een	  moment	  dat	  het	  niet	  goed	  ging,	  dat	  het	  mis	  
ging?	  	  

	  
-‐ Wat	  kan	  er	  beter	  als	  het	  gaat	  om	  de	  rol	  van	  gespreksleider?	  	  

	  
-‐ Zijn	  er	  nog	  dingen	  onbesproken	  gebleven	  in	  dit	  interview	  dat	  je	  nog	  graag	  wilt	  

benoemen?	  	  
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Bijlage	  4:	  Datamanagementplan	  	  

1 Administratieve informatie  
1.a Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, 

meelezer, eventuele externe 
opdrachtgever(s), datum van dit plan en 
van eerdere versies  

Wat is dialoog?  
Hester Buwalda 
Dr. Nicole Immler 
Dr. Isolde de Groot 
8 juli 2020 
 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor 
het datamanagement? 

Nicole Immler 

2 Beschrijving van de data 
2.a Worden bestaande data hergebruikt of 

nieuwe data gegenereerd? 
Beiden 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; 
omvang van de bestanden; groeitempo? 

Interviewdata in de vorm 
van audio-opname en 
transcripties 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data 
te vinden en te benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden 
gebruikt (vindbaarheid)? 

volgt 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt 
die toekomstige koppeling met andere 
data mogelijk maken (duiding, 
interoperabiliteit)? 

n.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware 
wordt er gebruikt (duiding, 
bruikbaarheid)? 

Atlas ti.  

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en 
bewaard om replicatie mogelijk te 
maken? Wat zijn de afspraken als 
betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

Interviewguide en 
codeerschema 

4 Ethisch en juridisch 
4.a Hoe wordt bij het verwerven of 

genereren van de data de hiervoor 
eventueel benodigde toestemming 
verkregen van dataleverancier/ 
proefpersonen/ …? Welke beperkingen 
gelden er eventueel tijdens het 
onderzoek? 

Online Survey via 
Surveymonkey.nl   

4.b Hoe worden gevoelige gegevens 
beschermd tijdens en na het project? 

Dubbel wachtwoord 
Geluidsopname worden na 
transcript verwijderd 

4.c Zijn de data na het project – eventueel 
na een embargoperiode – als Open 
Access beschikbaar? Zo nee, welke 
voorwaarden gelden er? 

De data kan hergebruikt 
worden  

5 Opslag en archivering 
5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-

upcapaciteit tijdens het project geregeld, 
inclusief versiebeheer? Zijn de kosten 

Volgens UvH-protocol 
opgeslagen op R-schijf 
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hiervoor gedekt; zo nee…? 
5.b Waar en hoe lang worden de data na 

afloop van het project beschikbaar 
gesteld voor vervolgonderzoek en 
verificatie? Is dit een Trusted Digital 
Repository, dus met een internationale 
certificering? Zo niet, hoe worden de 
data dan vindbaar (denk aan metadata 
en aan persistent identifiers zoals DOI, 
Handle en URN) en duurzaam 
toegankelijk en bruikbaar? 

10 jaar 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden 
van de data voor) archivering gedekt; zo 
nee…? 

UvH: ja.  
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Bijlage	  5:	  Geïnformeerde	  toestemming	  	  

	  

Screenshot	  van	  de	  online	  vragenlijst	  die	  ik	  heb	  gemaakt	  via	  surveymonkey.nl:	  

	  

 
 
 


