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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Huidskleur - Wit vs. Zwart. 
 
In deze module staat de onderlinge benadering van mensen met tegengestelde huidskleur 
centraal. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Niet van toepassing. 
 
3.2 Conclusies. 
 

1 Wanneer de witte mens gaat graven in zijn onderbewustzijn dan voelt hij zich 
superieur aan de zwarte mens. 

2 Wanneer de zwarte mens gaat graven in zijn onderbewustzijn dan voelt hij zich 
inferieur aan de witte mens. 

 
Met deze wetmatigheid moeten we het mee doen. Het vormt de bron van actiegroepen tegen 
Zwarte Piet. Het is dan ook zaak niet naar ons gevoel maar naar ons verstand te luisteren en 
uitingen die het gevoel van de tegenpool huidskleur versterken te vermijden. 
 
Er is een voorbeeld te geven die het onbewuste gevoel van witte mensen weerspiegelt. Het 
betreft de huidskleur (blank) die de witte mens aan zichzelf heeft toebedeeld, terwijl aan de 
tegenpool de kleur ‘zwart’ is gegeven. Nu is ‘blank’ geen kleur en ‘zwart’ wél. Blank 
weerspiegelt een gevoel van superioriteit.  
 
Wellicht kunnen psychologische testen de conclusies bevestigen. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
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1a Voor bewuste benadering als zowel witte als zwarte mens geldt: Wij zijn gelijk aan 
elkaar. 

2i Voor onbewuste benadering als zowel witte als zwarte mens geldt: Wij zijn ongelijk aan 
elkaar. 

 
2a Voor onbewuste benadering als zowel witte als zwarte mens geldt: Wij zijn ongelijk aan 

elkaar. 
3a In mijn onderbewustzijn voel ik mij als witte mens superieur aan tegenpool huidskleur. 
 Toelichting: 

o Het lukt mij niet dit te veranderen. 
4i Voor onbewuste benadering als witte mens geldt: Wij zijn superieur aan tegenpool 

huidskleur. 
 
4a Voor onbewuste benadering als witte mens geldt: Wij zijn superieur aan tegenpool 

huidskleur. 
5i Voor onbewuste benadering als zwarte mens geldt: Wij zijn inferieur aan tegenpool 

huidskleur. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 
 


