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Datum: 22 mei 2014: Bodemzaak ‘Zwarte Piet’ Rechtbank Amsterdam
Edelachtbaren
Er is een gezegde dat als vrouwen de wereldleiders waren, de wereld er anders uit zou zien.
Gevrijwaard van oorlogen.
2013 is een jaar geweest van enkele markante gebeurtenissen. Ik noem er een paar.
50 jaar herdenking van de partition van Martin Luther King en zijn beroemde speech. Hij had een
droom. Exact op 5 december de dag van de climax van het Sint Nicolaas feest liet het lichaam van
Madibha Nelson Mandela los om in Ziel verder te gaan. Zijn dood was een schok voor de hele wereld.
In Nederland memoreerden we massaal de verdiensten van deze icoon. Van deze beide iconen op het
gebied van racismebestrijding, rassenscheiding en dus van apartheid.
2013 was ook het jaar dat de aanklagers die dit proces mogelijk hebben gemaakt de moed hadden
verzameld om bij uw rechtbank in beroep te gaan tegen het voorgenomen besluit van de burgemeester
van Amsterdam een de vergunning te verlenen voor de intocht van sint Nicolaas, vergezeld van het
racistisch fenomeen Zwarte Piet, op 17 november jl. U velde een rechtvaardig oordeel door de
bodemzaak te verwijzen naar een andere datum. Die datum is vandaag. Het moment is nu.
Maar het was ook 150 jaar herdenking afschaffing van de Nederlandse slavernij. Hoewel onze
voorouders nog tien jaar langer in slavernij werden gehouden.
Ook dit jaar zijn er een aantal markante gebeurtenissen te noemen. In de aanloop naar de
Dodenherdenking recentelijk op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei jl. hebben zowel radio als tv
vele verhalen ten gehore gebracht van overlevenden van de Joodse Holocaust. We herinnerden
massaal de verdiensten van de nationale en internationale verzetshelden. De verraders, zijn niet
onbespaard gebleven. Volgende maand is het 200 jaar geleden van het verbod op mensenhandel
door Nederland in casu de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen.
In gedachten ook alle markante momenten van de bevrijding van Nederland.
De vele bevrijdingsfestivals dit jaar hebben ons doen beseffen wat vrijheid betekent en hoe belangrijk
het is om vrij te zijn. Wat een land vrij van racisme zou moeten betekenen. Want ook mensen van
Afrikaanse afkomst willen kunnen zeggen: ‘FREE AT LAST’.
Dit jaar is de theater productie van Anne Frank in première gegaan. Het was een meisje waar een
immense respect van uit gaat. Wat zou ze hebben gevonden van deze rechtszaak en wat zou ze hebben
uitgesproken als zij de rechter was. Het is aan u edelachtbare rechters om het bevrijdende oordeel te
vellen over een fenomeen dat mensen van Afrikaanse afkomst al decennia lang teistert. Het is aan u,
in gedachten de stemmen van Martin Luther King, van Nelson Mandela, Anne Frank, maar ook in
gedachten de verklaring van het Nederlandse College voor de Rechten, een rechtvaardig oordeel te
vellen. U kunt het biblische verschil maken. De overtreffende trap van historisch.
Ik kom tot een afronding. Het is bekend dat één van de veranderingen die de Intochtorganisaties willen
aanbrengen is de invoering van Spaanse edelmannen die een aantal taken van het fenomeen zwarte
piet moeten overnemen. Edelachtbaren, na raadpleging van een wetenschapper uit Spanje is mij te
verstaan gegeven dat edelmannen onder andere Joodse welgestelden waren die zich ook aan
veroveringen en mensenhandel hebben schuldig gemaakt en zo blijven we met het Sint Nicolaas feest
in de sfeer van kolonialisme. Ook kolonialisme is in 2001 tijdens de VN Durban Wereld Anti Racisme
Conferentie verklaard als een misdaad tegen de menselijkheid.
In afwachting.

