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Keti Koti Tafel in de Nikolai-kerk te Utrecht in het kader van het nationale project ‘Musea Bekennen 
Kleur’, 28 augustus 2020.  
 
 
Hoe onderscheidt de stichting Keti Koti Tafel zich van anderen? 
 
Gelukkig zijn er sinds een jaar of tien meerdere organisaties die zich bezighouden met onze omgang 
met het slavernij en koloniale verleden, zoals het NinSee, de Black Archives, Black Heritage Tours 
enz. Desalniettemin zijn de activiteiten en inzet van de stichting Keti Koti Tafel sinds 2012 geheel 
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anders omdat zij zich niet richt op bijvoorbeeld informatieoverdracht of deelname aan het publieke 
debat. Aangezien sociaalwetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onderlinge empathie en 
begrip niet ontstaat middels informatieoverdracht maar door middel van specifieke vormen van 
persoonlijk contact hebben wij een geheel eigen, evidence-based aanpak ontwikkelt. Onze stichting 
onderscheidt zich dus vooral door als enige organisatie in het land diepgaande persoonlijke 
gesprekken te organiseren tussen witte en zwarte Nederlanders - en alle kleuren daartussen - over de 
omgang met de erfenis van het slavernij en koloniale verleden. Een erfenis (een ‘cultural archive’) die 
zich doet gelden in vele impliciete vooroordelen, houdingen, verwachtingen en opvattingen die mede 
de oorzaak zijn van allerlei vormen van vooroordelen, discriminatie en racisme. 
 Vanwege deze focus van de Keti Koti dialoogtafel op de persoonlijke ervaringen, emoties en 
inzichten treedt zo’n verharding van standpunten niet zo gemakkelijk op. Integendeel, zoals de 
psychologische ‘contact-theorie’ van Allport (Allport) voorspelt draagt het vrijwillige persoonlijke 
contact tijdens deze tafel juist bij aan de bereidheid om ook andermans perspectief in te nemen en 
zodoende meer empathie en begrip te krijgen voor die ander. 
wederzijds begrip blijkt deze dialoog echter ook een rol te spelen in de narratieve identiteit die de 
deelnemers vormen. Dit kan in eerste instantie verwondering wekken, aangezien de personen die met 
elkaar in gesprek gaan voor zover mogelijk een verschillende achtergrond of huidskleur hebben en zij 
door de dialoogvragen uitgenodigd worden om die verschillen te articuleren en de betekenis ervan 
met elkaar te delen. In veel gevallen wordt daarbij besproken hoezeer ieders identiteit verbonden is 
met specifieke ervaringen, emoties en inzichten die op de een of andere manier geassocieerd zijn met 
de slavernijgeschiedenis en haar hedendaagse gevolgen. Het is onmiskenbaar dat dit voor zwarte 
deelnemers over het algemeen een herkenbaarder onderwerp is dan voor de meeste witte deelnemers 
- bij de formulering van de dialoogvragen wordt er echter voor gezorgd dat alle deelnemers 
persoonlijk aangesproken worden (Broekroelofs et al.).  
 Ten behoeve van die persoonlijke gesprekken, die volstrekt vreemde personen met elkaar 
voeren, wordt die dialoog ingebed in een complexe structuur van een gezamenlijke maaltijd, 
gezongen traditionele treur- en vrijheidsliederen en een reeks symbolische handelingen. Daarmee 
wordt een veilige en vertrouwde context geschapen waarbinnen dialoogpartners elkaar hun 
vertrouwen durven te schenken. Hieronder geven we enige toelichtingen op die ingrediënten. 
 Een goed voorbeeld van zo’n betekenisvolle symbolische handeling (en daarmee een tweede 
onderscheid) is het voor de Keti Koti Tafel door ons ontwikkelde openingsritueel voorafgaand aan 
de dialoog. Tijdens dit ritueel smeren de twee dialoogpartners elkaars polsen om de beurt in met wat 
kokosolie, hetgeen symbool staat voor het wegwrijven van de pijn uit het verleden dat in het heden 
nog door velen wordt gevoeld. Ondertussen kauwen de dialoogpartners zwijgend op een stukje bitter 
hout dat weer symbool staat voor de bittere smaak van het slavernijverleden en de hedendaagse 
gevolgen hiervan. Dit kokosolie en kwasi bita ritueel wordt begeleid door een traditioneel Surinaams 
koor dat de treurliederen zingt die destijds gezongen werden op de plantages.  Dit openingsritueel 
baant de weg vrij voor de deelnemers om met een wildvreemde een persoonlijke dialoog over 
gevoelige en pijnlijke onderwerpen te durven voeren en genereert zelf al vaak sterke emoties van 
ontroering bij de deelnemers.  
 Het derde onderscheid betreft de inhoud en de structuur van de dialoog zelf. Tijdens de 
dialoog worden uitdrukkelijk algemene socioculturele of politieke perspectieven vermeden maar 
wordt aan de deelnemers gevraagd om met name hun persoonlijke herinneringen, ervaringen en 
emoties op basis van een thema met elkaar te delen. Voortbouwend op de gecreëerde intimiteit en 
vertrouwdheid wordt een sterk gestructureerde dialoog gefaciliteerd door de gespreksleiders. Op die 
manier wordt ervoor gezorgd dat luisteren en reflecteren minstens zo belangrijk is als spreken en dat 
de dialoogpartners op evenveel spreektijd en aandacht mogen rekenen (zie het structuurschema 
hieronder). Wanneer een van de deelnemers een dialoogvraag heeft beantwoord wordt bijvoorbeeld 
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eerst een minuut stilte gehouden, waarna diens dialoogpartner kort de tijd heeft om een empathische 
reflectie te geven: om te vertellen wat haar of hem het meeste geraakt heeft in het zojuist vertelde en 
waarom die gevoelens opgeroepen. 

 

Kortom: juist de persoonlijke invalshoek, waarbij deelnemers individueel en gezamenlijk reflecteren 
op hun persoonlijke herinneringen, ervaringen, en emoties draagt bij aan de effecten van de Keti 
Koti Tafel: meer begrip en empathie voor elkaar en elkaars ervaringen, emoties en inzichten (Felten 
& Taouanza 2018). Met deze invalshoek en bijbehorende effecten levert deze dialoogtafel in 
tegenstelling tot de vele discussies en debatten die er over het slavernijverleden en de gevolgen 
daarvan worden gehouden een diepgaande verbindingen op. Omdat zulke discussies zich veelal 
richten op historische, politieke, culturele of economische aspecten in meer algemene zin blijkt dit bij 
veel deelnemers en luisteraars tot een versterking van hun uiteenlopende opvattingen en tot grotere 
onderlinge polarisatie te leiden. Dit wordt onder andere verklaard doordat blootstelling aan 
afwijkende meningen meestal ervoor zorgt dat gesprekspartners hun eigen opvatting nog sterker 
gaan verdedigen of zich afzetten tegen mensen met een andere opinie (Sears, Freedman, & 
O'Connor 1964; Wojcieszak 2011). Vermoedelijk geldt dit evenzeer voor filosofische discussies 
wanneer die voorbijgaan aan de persoonlijke betrokkenheid en perspectieven van de deelnemers.  
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 Het vierde onderscheid is dat de dialoog plaatsvindt terwijl we een gereconstrueerde 
slavenmaaltijd nuttigen, bestaande uit 3 gerechten: Pindasoep, Heri Heri (zoete aardappel, cassave 
zoute vis) en Bojo (een zoete cassave-kokoscake). Bij elk gerecht wordt 1 dialoogvraag uitgewisseld 
en tijdens het afruimen tussendoor zingt het koorliederen uit de slavernij periode - maar dan nu 
vrijheidsliederen. Daarmee wordt de Keti Koti Tafel op een hoopvolle manier afgesloten. Bij de 
formulering van onze dialoogvragen zorgen we er ook altijd voor dat de derde vraag, die bij het 
dessert wordt besproken, gericht is op de toekomst en vaak vraagt naar een concrete actie die de 
dialoogpartners zelf kunnen gaan ondernemen. 

 
Hoe maakt de stichting een verschil in de samenleving? 
 
 De stichting draagt niet alleen bij aan het vergroten van de bewustwording met betrekking tot 
de omgang met het slavernijverleden maar heeft ook een helende werking op de deelnemers. Uit 
follow-up interviews die door verschillende onderzoekers gedaan zijn blijkt dat velen de gesprekken 
nog jarenlang als een belangrijke ervaring en herinnering meegedragen vanwege de impact die het 
gesprek heeft gehad (Broekroelofs et al.; Keestra). Ook informeel krijgen wij nog regelmatig 
berichten van deelnemers over een gesprek dat zij eerder hadden, met bijv. mededelingen als: 
- ” Ik voel nog steeds de pijn van mijn gesprekspartner en spreek mij nu vaker uit als ik getuige ben 
van een discriminerende opmerking.”   
- “Pas na mijn ervaring aan de Keti Koti Tafel durfde ik mijn boek over mijn slavernij en koloniale 
familiegeschiedenis te schrijven”  
 Zonder overdrijving mag wel gesteld worden dat bij de meeste deelnemers na afloop van hun 
deelname aan de Keti Koti Tafel onderling begrip en empathie is ontstaan over de verschillende 
perspectieven op deze problematische en beladen materie. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit 
werkelijk wederzijds plaatsvindt dus van wit ten aanzien van zwart, maar ook omgekeerd: zwart krijgt 
ook meer begrip voor de ervaringen en daarbij horende impliciete houdingen en opvattingen van wit. 
 Met het blootleggen van de verschillende ervaringsperspectieven in de context van het 
gedeelde koloniale en slavernijverleden draagt de Keti Koti Tafel ook bij aan het dekolonisatieproces 
dat onze samenleving als geheel doormaakt, zonder dat daarbij de polarisatie optreedt die we elders 
vaak waarnemen. Immers, de dialoogpartners hebben met elkaar een bijzondere en betekenisvolle 
ervaring die onderling vertrouwen creëert zodat gezamenlijk aan een nieuwe fase gebouwd kan 
worden - zoals ook uit deze blogtekst van een deelnemer blijkt (Wielzen). 
 Doordat aan onze tafel gemiddeld 100 deelnemers zitten en wij inmiddels zo’n 18.000 
mensen en meer dan 150 organisaties hebben bereikt, draagt de Keti Koti Tafel ook bij aan een 
formeel en informeel netwerk van instellingen en mensen die zich dus op een andere manier 
verhouden tot deze problematiek. Hierover volgt hieronder nog meer. 
 
 
 
Hoe vergroot jij bewustwording bij beleidsmakers en/of het publiek? 
 
Beleidsmakers: 
 Onze werkwijze bestaat er vrijwel altijd uit dat wij op uitnodiging van een culturele, 
onderwijs- of overheidsinstelling samen met hen een dialoogtafel organiseren. Immers, wij proberen 
een verandering teweeg te brengen die niet alleen individuen raakt maar ook instituties - net zogoed 
als racisme en discriminatie ook een institutionele variant kent. Inmiddels hebben wij met meer dan 
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150 organisaties w.o. musea, theaters, schouwburgen, stadsarchieven, bibliotheken, WO en HBO-
onderwijsinstellingen, politie, kerken, buurthuizen, (lokale) overheden en andere samengewerkt. Wij 
merken dat de bewustwording bij beleidsmakers en het publiek met betrekking de noodzaak om met 
elkaar in gesprek te gaan over de pijnlijke geschiedenis steeds meer toeneemt. Dit levert echter ook 
een verlegenheid op, omdat men de pijnlijke en polariserende debatten wil vermijden die zovaak in 
onze publieke arena plaatsvinden. Zoals hierboven opgemerkt is onze werkwijze geheel anders en 
gericht op het vergroten van persoonlijk begrip en empathie bij de deelnemers. Het is dan ook niet 
verrassend dat er sinds enige jaren een toenemende stroom van verzoeken binnenkomt voor Keti 
Koti Tafels en Keti Koti Tafel trajecten (zie onder) van allerlei verschillende beleidsmakers die met 
ons een Keti Koti dialoogtafel in hun organisatie of aan hun publiek willen aanbieden.  
 Hiertoe hebben wij ook actief de Keti Koti Tafel onder de aandacht gebracht bij 
uiteenlopende netwerken van beleidsmakers en mensen met beslissingsbevoegdheid in verschillende 
organisaties. Velen van hen hebben wij ook uitgenodigd om aan een Keti Koti Tafel mee te doen. 
Inmiddels is deze actieve benadering steeds minder nodig, immers velen kennen de Keti Koti Tafel al 
van horen zeggen en nemen zelf contact met ons op. Er zijn bovendien niet veel interventies 
beschikbaar voor de bestrijding van racisme en discriminatie die erkend effectief zijn, zoals door 
kennisinstituut op het sociale domein, Movisie, ook wordt gesteld (Felten and Taouanza).  
 
Publiek: 
 De Keti Koti Tafel is in zekere zin een groot bewustwordingsinstrument, dat vooral ook een 
publieke functie heeft omdat het publiek persoonlijk betrokken wordt bij het openbare gesprek over 
de hedendaagse gevolgen van ons koloniale en slavernij-verleden. Om te onderstrepen hoezeer onze 
stichting steeds weer opnieuw zoekt naar adequate manieren om betekenisvolle maar ook 
persoonlijke dialogen hierover te faciliteren willen wij hier verwijzen naar de door ons ontwikkelde 
Keti Koti dialoogtas.  Toen de Corona-restricties vorig jaar onze normale Keti Koti Tafel onmogelijk 
maakte hebben wij - als zeer kleine stichting - binnen 3 maanden een Keti Koti dialoogtas ontwikkeld 
met daarin alle benodigdheden om thuis een gesprek aan de Keti Koti Tafel te voeren. Wij hebben 
dit jaar de productie van deze dialoogtassen geprofessionaliseerd (o.a. door samenwerking met de 
chef-kok van de RAI en prijswinnend patissier Holtkamp) en opgeschaald zodat wij voor zo’n 3000 
mensen tassen door het land hebben gedistribueerd. Zij konden vervolgens op 1 juli aan de live-
stream van onze Keti Koti Tafel met prominente deelnemers om de Gouden Koets in het 
Amsterdam Museum deelnemen. 
 Vermeldenswaard in dit verband is dat de helft van de dialoogtassen zijn gekocht, niet alleen 
door particulieren maar ook door o.a. gemeentes, verschillende grote en kleine bedrijven, 
onderwijsinstellingen en bibliotheken voor respectievelijk hun medewerkers en studenten. Daarbij 
geldt dat voor elke tas die gekocht werd wij vervolgens ook een dialoogtas hebben weggegeven aan 
buurthuizen, kerken, anti-discriminatiebureaus en grass-roots organisaties.  
 
 
 
Hoe stimuleert de stichting anderen om in actie te komen? 
 
 Het afgelopen decennium heeft de Keti Koti Tafel al veel deelnemende personen en 
instellingen gemotiveerd om zich in te zetten voor de bestrijding van discriminatie en racisme, of om 
op een andere manier de dialoog hierover voort te zetten. Ook hebben de ervaringen aan onze 
dialoogtafel al geleid tot meerdere publicaties, podcasts en andere manieren om een breder publiek 
vertrouwd te raken met een andere manier om met de problematische geschiedenis van ons land om 
te gaan. Om de impact van onze stichting te vergroten zijn wij echter sinds een paar jaar begonnen 
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met trainingen van groepen mensen, die vervolgens zelf een Keti Koti Tafel kunnen gaan 
organiseren. 
 Hiertoe draagt de stichting Keti Koti Tafel draagt haar inzichten, expertise en ervaringen over 
op groepen van ca. 10 witte en zwarte Nederlanders door middel van het Keti Koti Tafel traject. 
Niet alleen worden zij persoonlijk gestimuleerd om Keti Koti dialoogtafels te organiseren en te 
faciliteren maar ook om deze te borgen binnen de bestaande lokale sociale maatschappelijk en/of 
culturele infrastructuur of binnen de eigen organisatie. Dit met als doel dat er door het jaar heen en 
dus niet uitsluitend op 1 juli Keti Koti dialoogtafels georganiseerd worden, of aanverwante 
bijeenkomsten. 
 Een Keti Koti Tafel Traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Oprichting van een Keti Koti Tafel Community in een stad of binnen een organisatie 
bestaande uit witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussenin  

2. Opleiding van de deelnemers door middel van het overdragen van kennis en vaardigheden 
t.b.v. het organiseren en faciliteren van een Keti Koti Tafel voor 100 personen  

3. Ondersteuning van de Keti Koti Tafel Community in het organiseren van een Keti Koti 
Tafel voor 100 personen  

4. Inbedding van de dialoog door het jaar heen binnen de organisatie en/of de bestaande lokale 
sociale maatschappelijke infrastructuur. 

De resultaten van dit Keti Koti Tafel traject zijn op de website te lezen, maar we willen een aantal 
belangrijke resultaten hier noemen. Na afloop van hun deelname aan het Keti Koti Tafel traject 
kunnen de leden van de Keti Koti Tafel Community na afloop van het traject zelf Keti Koti Tafels 
organiseren en faciliteren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat zij zich vanwege het traject - 
dat ook persoonlijke dialogen en reflecties omvat - zich meer bewust zijn geworden van de 
doorwerking van het slavernij en koloniale verleden in het heden. Daarbij zijn zij in staat om zowel 
het perspectief en de gevoelens van wit als zwart inzake de doorwerking van het slavernij en 
koloniale verleden te articuleren en onder de aandacht te brengen van anderen. Ten behoeve van het 
organiseren van een Keti Koti Tafel zijn zij ook in staat om samen de gevoelens die er leven in de 
samenleving te vertalen in een thema en de daarbij behorende Keti Koti dialoogvragen te 
formuleren. Op die manier draagt onze stichting eraan bij dat er binnen een instelling of organisatie 
niet slechts een eenmalige gebeurtenis plaatsvindt, maar dat daarbinnen een nieuwe groep actief is die 
door het jaar heen dialoogbijeenkomsten kan organiseren over moeilijk bespreekbare onderwerpen in 
samenwerking met relevante partners. 
 
 
 
 
 
Tenslotte: Keti Koti Tafel als template voor andere sensitieve contexten. 
 
Tot slot willen we hier niet onvermeld laten dat wij momenteel op verzoek van de gemeente Den 
Haag voorbereidende werkzaamheden aan het verrichten zijn om in samenwerking met andere 
gemeenschappen die een pijnlijke slavernij en/of koloniale geschiedenis bezitten - zoals de 
Hindoestaanse Surinamers, de Molukkers en de Curaçaoënaars - de Keti Koti Tafel te transformeren 
naar deze andere contexten. Daarbij is het goed om te weten dat de Keti Koti Tafel deels weer 
geïnspireerd is op de Joodse sedertafel, zoals wij in deze blogtekst uiteengezet hebben (Keestra and 
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Zandwijken). Onze gedeelde ambitie is om zo meerdere gemeenschappen te ondersteunen die een 
dergelijke geschiedenis met zich meedragen. Daarmee wordt in de meeste gevallen een collectief 
zwijgen over de gevolgen van deze pijnlijke geschiedenissen in het heden doorbroken en wordt 
bovendien het gesprek hierover met personen uit andere bevolkingsgroepen mogelijk gemaakt. Dit 
alles onder het motto van onze stichting, volgens een Surinaams spreekwoord, dat als wij de stenen 
uit het verleden verzuimen op te rapen, wij ervoor zorgen dat onze kinderen daarover zullen 
struikelen. Ons logo laat dan ook een verdubbelde Sankofa-vogel zien, die getweeën de fragmenten 
oprapen van de ketens die ons met het verleden en ook onderling verbinden.  
 Aangezien ieder van ons weliswaar beschikt over onvervreemdbare mensenrechten, maar die 
slechts ten volle kan uitoefenen in een omgeving die wederzijds respect, begrip en vertrouwen 
mogelijk maakt, menen wij dat onze Keti Koti dialoogtafel een ondersteunende bijdrage aan die 
mensenrechten levert. Niet alleen vergroot onze dialoogtafel het onderlinge begrip en empathie, ook 
levert zij een dialooginstrument aan dat breder inzetbaar is en zo althans in sommige gevallen ervoor 
kan zorgen dat die mensenrechten gerespecteerd en niet aangetast worden. De polarisatie, die in 
sommige gevallen kan overgaan in vormen van ontmenselijking, wordt aan onze Keti Koti Tafel in 
elk geval op een effectieve wijze buiten spel gezet. 
 
 
 
 Mercedes Zandwijken is initiatiefneemster en algemeen directeur van de stichting Keti Koti 
Tafel. Zij ontving in 2021 zowel een koninklijke Ridderorde als de Pax Vredesduif voor het werk in 
het sociale domein, waaronder haar werk voor de Keti Koti Tafel. 
 Dr. Machiel Keestra is  filosoof en  met ingang van 1 februari Chief Diversity Officer van 
de Universiteit van Amsterdam en co-founder van de stichting Keti Koti Tafel. 
 
 
 
 



 
Stichting Keti Koti Tafel - www.Keti Kotitafel.nl - mobiel 06.54398992 

8 

 
Referenties: 
 
 
 
 
 
Allport, Gordon W. The Nature of Prejudice. 

The Nature of Prejudice. Oxford: 
Addison-Wesley, 1954.  

Broekroelofs, Rene, et al. De Keti Koti Tafel: 
Een Dialoogtafel over De Hedendaagse 
Gevolgen Van Het Gedeelde 
Slavernijverleden. Interventiebeschrijving. 
Utrecht: Movisie - national knowledge 
institute regarding social issuces, 2018.  

Felten, Hanneke, and Ikram Taouanza. Wat 
Werkt Bij Het Verminderen Van 
Discriminatie? Utrecht: Kennisplatform 
Integratie en Samenleving, 2018.  

Keestra, Machiel. "Van Narratieve Tot 
Dialogische Identiteit. Identiteit En 
Refiguratie Tijdens De Keti Koti 
Tafel." Filosofie en Praktijk 41.3 (2020): 
19-29. https://ap.lc/DpUdn 

Keestra, Machiel, and Mercedes Zandwijken. 
"A Juneteenth Haggadah for a New 
Ritual Meal." Forward June 29, 2020 
(2020).  

Wielzen, Duncan. "Op Kracht Komen: Van 
Bewustwording Naar Verandering." 
https://www.kis.nl/blog 2021. 

 
 


