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Kon Na Leti De ander deelgenoot maken van je innerlijke 
bewustwordingsproces in relatie tot het Cultureel archief. 

Keti Koti proces Dit is de innerlijke zoektocht naar 
de wijze waarop je je verhoud tot het Cultureel archief.  

Keti Koti onderwerpen Dit zijn onderwerpen die gaan 
over de (gevolgen) van het Nederlandse slavernij en koloniale 
verleden in Suriname.  

Keti Koti emoties/gevoelens Dit zijn de gevoelens die het  
Nederlandse slavernij en koloniale verleden losmaken. 
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Impliciete vooroordelen* Dit zijn associaties tussen
(persoons-/ groeps)kenmerken en waardeoordelen waarvan
men zich niet altijd bewust is en/of die moeilijk te beheer-
sen zijn. Voorbeelden hiervan zijn racistische vooroordelen
zoals een niet-pluis gevoel als een zwarte man in een dure
auto rijdt.

Cultureel archief Hiermee wordt verwezen naar een
complex aan begrippen, houdingen en emoties die berusten 
op de culturele geschiedenis van een groep of land (Said, 1993 
en Wekker, 2016). Het Nederlandse culturele archief is deels 
gevormd tijdens de koloniale periode, waarin slavernij ook een 
rol speelde.

Microagressie De verzamelnaam voor opmerkingen die
niet kwetsend of discriminerend bedoeld zijn, maar wel als 
zodanig kunnen worden opgevat.

Dubbel bewustzijn De neiging van zwart om naar zichzelf te 
kijken door de ogen van wit. 

Kleurenblindheid De notie geen verschil in huidskleur  
te zien. 

Identiteits politiek Het bedrijven van politiek vanuit de 
sociale identiteit van een bepaalde groep en de door deze 
groep gedeelde ervaring van maatschappelijk onrecht relatie 
tot het Cultureel archief.

Wit privilege* De gehele set van geïnstitutionaliseerde 
onverdiende voordelen waar witte mensen toegang tot 
hebben.

Institutioneel racisme* Het geheel van zowel impliciete als 
expliciete racistisch gebruiken, procedures, omgangsvormen 
en normen van formele en informele instituties.

Witte fragiliteit* Het psychologische onvermogen van witte 
mensen om met kleur gerelateerde stress om te gaan.

Witte onschuld* Het diep gewortelde geloof in de onschuld 
van wit Nederland.

Witte tranen* Het centraal stellen van gevoelens van witte 
mensen in discussies over racisme

Witte bondgenoot* Een wit persoon die de eigen positie 
van macht en privilege inzet om ruimte te bieden aan de 
behoeftes.

Witte uitlegger* Witte mensen die het op zich nemen om 
te definiëren wat wel en niet racistisch is, wat mensen die 
racisme meemaken wel/niet dienen te voelen en/of hoe de 
strijd tegen racisme wel/niet gevoerd moet worden.

Culturele toe-eigening* Wanneer een meerheidsgroep in 
een samenleving een cultureel element overneemt van een 
gemarginaliseerde groep (b.v. zwarte piet).

* Uit ‘Hallo, witte mensen’ van Anousha Nzume
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