‘Nederland moet afrekenen met zwarte piet
en slavernijverleden’
door Dominique Snip voor de Ware Tijd
15/09/2010
DEN HAAG - Nederland heeft
nagelaten de effecten van de slavernij,
slavenhandel en kolonialisme te bestrijden. Dat is te zien aan ingeburgerde racistische
stereotype beelden als zwarte piet en het woord neger. In 2011, door de Verenigde Naties
(VN) uitgeroepen tot 'Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst' moet
Nederland hier voorgoed mee afrekenen. Dat zegt Barryl Biekman, voorzitter van het
Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS).
“Het zou in ieder geval schelen als Nederland in 2011 met excuses voor de trans-Atlantische
slavernij, slavenhandel en kolonialisme zou komen”, zegt Barryl Biekman die zichtbaar
opgetogen is over '2011'. Nog niet eerder zijn mensen van Afrikaanse afkomst het middelpunt
geweest van een VN internationaal jaar. Biekman die bij de vergadering waarin de VN tot die
verklaring kwam aanwezig was, zegt dat het nieuw themajaar de VN-lidstaten dwingt om
enerzijds aandacht te besteden aan de Afrikaanse diaspora.
Anderzijds dient het themajaar om na te gaan wat lidstaten hebben gedaan met de Durban
Declaratie en Programma van Actie (DDPA) waartoe tijdens de VN Wereld Conferentie tegen
Racisme (WCAR) in Durban (Zuid-Afrika) in 2001 is besloten. Toen werden de transAtlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme tot misdaden tegen de menselijkheid
verklaard.
Voor Biekman is het duidelijk dat Nederland heeft nagelaten de effecten van 'de black
holocaust' te bestrijden zoals zij in 2001 beloofde. “Deze effecten zijn zodanig ingeburgerd in
de cultuur historische traditie dat men niet eens meer in de gaten heeft dat ze racistisch zijn.
Want als je kijkt naar het concept Sinterklaas vind je ook alle attributen van de slavernij. Met
stereotype beelden als zwarte piet moet voorgoed worden afgerekend.”
De voorzitter wil dat 'black racism' volgend jaar hoog op de agenda komt te staan. “Niemand
noemt Barack Obama een neger. Voor Nederlanders is hij netjes een African American. Als
zij denigrerend willen zijn dán praten ze over een neger. Mensenrechtenorganisaties in

Nederland weten niet wat 'black racism' inhoudt, terwijl het in de Verenigde Staten een begrip
is. Ik kan als zwarte vrouw geen aangifte doen als ik gediscrimineerd ben op basis van mijn
kleur.”
Voor Afro-Surinamers, Antillianen en Arubanen ligt in 2011 ook een taak. “Wij moeten ons
net zoals de African Americans gaan herdefiniëren. Negerland en creolenland bestaan niet,
maar intussen laten wij ons negers en creolen noemen. Toch vindt een groep zwarte mensen
onzin wat ik zeg. Als wij praten over het bestrijden van de effecten van kolonialisme, is dit er
ook één van.” Ze pauzeert even. “Maar als zij negers willen zijn en blijven dan vind ik dat
ook prima.”
Biekman vindt 2011 een uitgelezen moment om het mede over herstelbetalingen aan de
nazaten van de slachtoffers van de slavernij te hebben.
Volgens haar moet er een commissie worden opgericht die zich over dit vraagstuk gaat
buigen. Het zit haar niet lekker dat, afgezien van Armand Zunder, het Nationaal Instituut
Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee) hier nog geen onderzoek naar heeft gedaan.
Behalve dat moet eens eindelijk wat worden gedaan met de kritiek op het huidige
onderwijssysteem. “De geschiedenisboeken waarvan je verwacht dat ze kernthema's zoals de
Nederlandse slavenhandel, slavernij en koloniale geschiedenis uitgebreid behandelen, laten
zoals duizend keer gezegd nog veel te wensen over.”
Dit gezegd hebbende vindt zij dat het NiNsee het beter zou kunnen. Biekman: “De doorsnee
Nederlander weet niet dat er een NiNsee bestaat. NiNsee moet meer doen dan alleen maar een
paar boeken per jaar produceren. Maar eerlijk is eerlijk. De directeur van het NiNsee doet erg
zijn best. Maar ze praten helemaal niet over 'Durban', terwijl in de oprichtingsstukken staat
dat 'Durban' ook voor hun rekening zou komen. Het LPS heeft het daarom tot haar taak
gerekend om actief hiermee aan de slag te blijven”.-.

