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Coördinatie en organisatie 

 
 
De coördinatie en organisatie van de verdiepingsconferentie op 4 december 
in het Frankemaheerd ter afsluiting van het VN Internationaal jaar voor de 
mensen van Afrikaanse afkomst lag in handen van het AAD Netwerk 
Nederland.  
 
Voor de Dagpresentatie waren verantwoordelijk 
Jongeheer: Ivan Leeuwin junior en mejuffrouw Glenda van Duivenvoorde. 
 
Samenwerking 
De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Nationaal 
Monument Nederlands Slavernijverleden (meer bekend als het Landelijk 
Platform Slavernijverleden/LPS),  Stichting Tiye International, Stichting 
Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging “Sophiedela”, Funky Fresh 
Entertainment, Stichting African World Studies Institute (STAWSI), African 
Union African Diaspora 6th Region Facilitators Working Group, Stichting 
Pan African Diaspora Union (PADU) en Pan Afstrag Europe/NL.  
 
Met medewerking van 
Het Logistiek Management Frankemaheerd 
 
Rapportage en fotografie: C’ Emprezz Communicatie en Journalistiek 
(www.cemprezz.nl) 
 
Correspondentie richten aan: 
Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (LPS) 
Postbus 139, 2501 CC Den Haag 
 
T:+ 31 (0) 625 181 599;  
E: info@platformsslavernijmonument.nl   
W: www.platformslavernijmonument.nl;  
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Voorwoord  
 

 
Met gepaste bescheidenheid geven wij u, via deze rapportage een inkijk in de resultaten 
van de door het AAD Netwerk Nederland en het Landelijk Platform Slavernijverleden, 
georganiseerde conferentie op 4 december 2011.  
 
De bijeenkomst stond in het teken van de afsluiting van het VN International jaar voor 
mensen van Afrikaanse Afkomst. Het was tevens het moment om aan iets nieuws te 
beginnen en dus stond het ook in het teken van de start van het Landelijk Platform 
2013-2023 International Decade voor mensen van Afrikaanse Afkomst. Dit Landelijk 
Platform heeft tot doel om alle zaken die specifiek betrekking hebben op activiteiten 
gericht op het Internationaal Decade te coördineren en te promoten. Het gaat om een 
beweging waar alle mensen van Afrikaanse Afkomst terecht kunnen voor informatie, 
advies over en begeleiding voor zover mogelijk bij de ontwikkeling en implementatie van 
projecten in het kader van het DECADE.  
 
Het Landelijk Platform 2013-2023 is bedoeld als een orgaan voor overleg en ontmoeting 
wanneer het zaken betreft waarbij inspraak noodzakelijk is, evenals een georganiseerd 
samenzijn om uitvoering te geven aan het karakter van Rootssynergy. Dus ontmoeting 
daar waar “Verdieping & Bezinning” vereist is. Het Landelijk Platform 2013-2023 is voor 
de totale AAD familie toegankelijk die zich in de komende tien jaar wenst in te zetten 
om met vereende kracht de (nog samen te formuleren) korte, middel en lange termijn 
doelstellingen te realiseren. Die doelstellingen zullen wij samen gestalte moeten geven. 
Zowel vanuit een nationale, regionale en internationale dimensie. Over het traject zult u 
separaat worden geïnformeerd en uitgenodigd om uw visie te geven. 
De bijeenkomst op 4 december 2011 was ook bedoeld om deskundigheidsbevordering te 
realiseren en nieuwe kennis toe te voegen aan wat wij al wisten over de 
cultuurhistorische Nederlandse traditie: Sinterklaas en Zwarte Piet. 
 
De organisatoren geloven dat zij er aardig in zijn geslaagd in het doel van de 
bijeenkomst. Toch bent u degene, die aanwezig was, om uw persoonlijke mening te 
beleven en eigen conclusie te trekken.  
 
Wij doen u hierbij de rapportage toekomen. U wordt van harte uitgenodigd om niet 
alleen een kijkje erin te nemen, door bijvoorbeeld te bladeren, maar de inhoud van deze 
rapportage goed te bestuderen. De rapportage is geschreven om te lezen en te 
bestuderen, laat het vooral beklijven en het advies is vervolgens doe er iets mee.  
 
Door het te bestuderen kunt u vervolgens zelf bepalen op welke wijze u gevolg wenst te 
geven aan het proces van bewustwording en zelfreparations; aan het 
detraumatiseringsproces en ten aanzien van het detaboeisngsproces, naar de kant van 
mensen toe, die u nog steeds in uw essentie willen ontkennen. Immers, uit de 
conferentie is duidelijk geworden dat mensen van Afrikaanse afkomst voor een 
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bijzondere uitdaging zijn gesteld. Namelijk bijdragen aan een proces gericht op de 
vooruitgang van ieder individu zelf in de eerste plaats en in de tweede van het eigen 
gezin, de familie (extended), de groep waaraan de roots wordt ontleend.  
Laat dat ons streven zijn. Dit zonder uit het oog te verliezen dat wij niet in een vacuüm 
functioneren en/of wonen en leven. Wij hebben ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
We willen niet alleen ernaar streven maar ook daadwerkelijk van betekenis zijn voor het 
realiseren van een goede toekomst voor onze jongeren, samen met onze senioren.  
 
We willen niet alleen ernaar streven maar ook daadwerkelijk van betekenis zijn voor het 
realiseren van een goede toekomst voor alle jongeren op alle niveaus van de Nederlandse 
multiculturele samenleving.  
Dit, dus niet in een vacuüm maar beseffend dat wij in een globaliserende wereld 
vertoeven, leven, waar de Europese en continentale dimensie ook vanwege de trans-
Atlantische driehoek, Suriname en de (Nederlandse) Antillen, een belangrijke plaats 
bestrijkt in het leven van de Afrikaanse familie in de diaspora. 
 
Wij beschikken niet over een (structureel) budget om activiteiten te ontwikkelen. Het is 
dankzij de actieve professionele participatie van onze vrijwilligerskorps en besturen van 
de achterbanorganisaties dat wij tot nu toe erin geslaagd zijn om onze doelen te 
bereiken. 
 
Alle beetjes helpen. Dus blijven wij hopen dat er op termijn ‘handen’ zullen zijn, gevuld 
met de ‘gaven in natura’ als bijdrage om nog meer kracht te kunnen zetten dan tot nu 
toe het geval is om voortvarend de doelstellingen die wij voornemens zijn te realiseren 
vanaf 2013-2023 te kunnen realiseren. 
 
HET MOMENT IS NU 
 
Bijzonder veel dank verschuldigd aan: het Logistiek Management Frankemaheerd; de 
vrijwilligers die hebben geholpen en alle aanwezigen die hun belangstelling hebben 
getoond om aanwezig te zijn. 
 
Mede namens de samenwerkende organisaties en de dagvoorzitters 
Mevrouw Drs. Barryl A. Biekman, Voorzitter LPS 
 

Het bestuur van het LPS, de coördinatoren van het AAD Netwerk Nederland, het bestuur van 
Tiye International en bestuur van de Afrikaans Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela” en alle 

aangesloten jongerenbewegingen willen iedereen het gevoel geven dat die bestaat. 
Wij gaan er van uit dat u dat ook wilt. Wij zeggen u bijvoorbaat dank voor uw voornemens om een 
bijdrage te blijven leveren aan de doelstellingen van het Landelijk Platform 2013-2023 zodat wij 

een verschil kunnen maken en kunnen zeggen: “ Free At Last”. 
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Welkomstwoord, Iwan Leeuwin 
(AAD Netwerk Nederland) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Iwan Leeuwin 
 

Aanwezigen worden welkom geheten, speciaal de sprekers die aan het 
programma zullen deelnemen. Speciaal welkom voor de gastsprekers 
mevrouw Drs. Barryl Biekman en Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda, 
afkomstig uit Israel.  

Deze bijeenkomst is de laatste in een reeks van activiteiten in het kader van 
het VN jaar 2011 Afrikanen in de diaspora. Op 4 februari 2011 was de 
launching van het VN jaar voor Afrikanen in de diaspora in het stadsdeel van 
Amsterdam Zuidoost. Tussen 4 februari en vandaag 4 december zijn er een 
aantal activiteiten geweest waarbij er is stilgestaan bij de positie van 
Afrikanen in de diaspora. Zo ook was er in de Haagse Hoge school in Den 
Haag een bijeenkomst waarbij de UNESCO ook in de persoon van Dr. Els 
Jacobs, Algemeen Secretaris UNESCO Commissie Nederland en Mr. Ali 
Moussa Iye, Hoofd Sectie Geschiedenis en Cultuur UNESCO Parijs hun 
medewerking hebben verleend aan de conferentie. 
 

Vandaag staan wij ook stil bij het traditioneel Nederlands Sinterklaasfeest en 
dan vooral bij het racistisch karakter in de vorm van Zwarte Piet. Elk jaar 
omstreeks november en begin december worden Afrikanen woonachtig in 
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Nederland belachelijk gemaakt. Al jaren wordt er op diverse niveaus actie 
gevoerd. Dit jaar is er een aantal hoogtepunten geweest zoals acties van 
jongeren ( Quinsy Gario en Jerry Kno’ledge Afriyie ) die de nationale en 
internationale pers hebben gehaald. In 2001 heeft Nederland zich in Durban 
Zuid Afrika tijdens de WCAR ( World Conference Against Racism ) 
gecommitteerd via de DDPA om racisme en discriminatie te bestrijden. In de 
DDPA is ook opgenomen om activiteiten te ondernemen om de positie van 
Afrikanen in de Diaspora te verbeteren op diverse vlakken. De negatieve 
beeldvorming over Afrikanen en Afrikanen in de diaspora moet bestreden 
worden. Als we kijken naar de agressieve viering van het Sinterklaasfeest 
met het racistisch karakter dan merken wij dat er totaal geen uitvoering 
wordt gegeven aan de DDPA. Vandaag hebben wij een aantal personen, dat 
hierop zal ingaan. Mevrouw Biekman zal het hebben over het VN 
Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst, de achtergrond, de 
projecten, de resultaten en de vervolgplannen. Vandaag zal ook de 
afkondiging plaatsvinden van het Landelijk Platform 2013 – 2013 VN Decade 
voor mensen van Afrikaanse afkomst. 

Onze speciale gastspreker Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda zal ingaan op 
het conceptueel kader van het eerder genoemd Sinterklaasfeest en zal Zwarte 
Piet in een historisch perspectief plaatsen.  

Vandaag zullen ook tot u spreken een aantal djadja uma’s en brada’s. U 
wordt later ook uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Aan het eind 
van het programma zal ik de conferentie samenvatten. Ik geef nu het woord 
aan de dagvoorzitters van deze bijeenkomst Glenda van Duivenvoorde en 
Ivan Leeuwin (jr). Zij zullen met uw medewerking deze conferentie in goede 
banen leiden.  

Ik wens u alvast een succesvolle bijeenkomst.  
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Openingswoord dagvoorzitters, Glenda van Duivenvoorde en 
Ivan Leeuwin (jr) 

 
 
De dagvoorzitters bedanken de heer Leeuwin voor zijn openingswoorden en  
stellen zich voor aan het publiek. Hierna wordt aangegeven hoe zij de 
bijeenkomst willen leiden en begeleiden. Het programma wordt doorgenomen 
en zij spreken de hoop uit dat er voldoende tijd zal zijn voor het stellen van 
vragen en voor een discussie. “Het is belangrijk dat als iemand iets zegt dat 
er geluisterd wordt. Dat er respect is voor de leiding van de voorzitters. Juist 
omdat wij van de jonge generatie zijn is het belangrijk dat wij de ruimte en 
het respect krijgen om de bijeenkomst in goede banen te leiden. U krijgt 
allen de ruimte van ons. Wij gaan proberen om het programma zo interactief 
mogelijk te realiseren. Wij kunnen alleen succesvol zijn als wij van u ook de 
kans krijgen om de dagvoorzitterrol goed te spelen”. Van Duivenvoorde en 
Leeuwin putten verder uit het persbericht. “Mogen wij de eerste spreker naar 
voren roepen. Dat is mijnheer Moore die een Set the Tone Speech zal 
houden”. 
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Set the Tone, Thomas More (Kromantse Foundation) 
 

 
Psychological Effects of Slavery 

“When we abolish the slavery of half of humanity, together with the whole 
system of hypocrisy it implies, then the "division" of humanity will reveal its 
genuine significance and the human couple will find its true form.” 

                                                                                      Simone de Beauvoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas More 

Introduction 

My inspiration to write about slavery is driven by many complex issues in 
America history as well as the current social economic situation in many 
countries of the world which was influenced and still is by slavery and its 
effect in modern world. The new millennium has created an environment 
that suppresses many healthy discussions in order to remain politically 
correct. Therefore, I attempt with this article to highlight some of the 
fundamental issues of slavery by presenting some historical facts by the 
book “The Willie Lynch and the Making of a Slave.” 

During the slavery the numbers of Africans who didn't even survive the 
journey by ship from the African coast to America is amazing. Many millions 
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died on the way over from disease, malnutrition, and suffocation. Slavery 
completely disrupted the notion of the black family because family members 
could be sold away from one another at any time. Mothers could be torn 
away from their infants; husbands could be sold away from their wives 
without warning and that caused severe emotional and psychological 
trauma, which resulted in oftentimes in self-hatred because blacks were 
taught that everything black was bad and everything white was good. Some 
blacks learned to hate the color of their skin, their physical features, and the 
texture of their hair because they were told repeatedly that they were ugly 
because they weren’t Europeans which lead to severe identity problems, low 
self esteem, lack of confidence and behavioral problems among others.  

The Making of a Slave 

Virginia - 1712, Willie Lynch a British slave owner delivered the speech “The 
making of a Slave” which was used as the fundamental theory to support 
slavery in the USA and West Indies. Its methods of breaking down the spirit 
of people of African descendent were well used throughout the colonies of the 
new world for more than 200 years.    

It was the interest and business of slave holders to study human nature, 
and the slave nature in particular, with a view to practical results. They had 
to deal not with earth, wood and stone, but with men and they had interest 
as well for their own safety and prosperity and they needed to know to 
control the mind of the slave.  They were constantly looking for the first signs 
of the dreaded retribution. They watched therefore with skilled and practiced 
eyes, and learned to read with great accuracy, the state of mind and heart of 
the slave, through his sable face. Unusual sobriety, apparent abstractions, 
sullenness and indifference indeed, any mood out of the common was 
afforded ground for suspicion and inquiry. This was a study of the scientific 
process of man-breaking and slave-making. It describes the rationale and 
results of the Anglo Saxons' ideas and methods of insuring the master/slave 
relationship. The idea of Willie Lynch used the same basic principle that 
were used in breaking a horse, combined with some more sustaining factors. 
What people did with horses is that they brook them from one form of life to 
another; in particular to reduce them from their natural state in nature. 
Whereas nature provides them with the natural capacity to take care of their 
offspring, humans brook that natural string of independence from them and 
thereby create a dependency status, so that they were able to get from them 
useful production for their business and pleasure. 

Hereby, an introduction of Willie Lynch speech; 
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“I have a full proof method for controlling your black slaves. I guarantee 
every one of you that, if installed correctly. My method is simple. Any 
member of your family or your overseer can use it. I have outlined a number 
of differences among the slaves; and I take these differences and make them 
bigger. I use fear, distrust and envy for control purposes. These methods 
have worked on my modest plantation in the West Indies and it will work 
throughout the South. Take this simple little list of differences and think 
about them. Differences between age, color, gender, and body structure, in 
order to create division and envy among them. 

For fear that our future generations may not understand the principles of 
breaking both of the beasts together, the nigger and the horse. We 
understand that short range planning economics results in periodic 
economic chaos; so that to avoid turmoil in the economy, it requires us to 
have breadth and depth in long range comprehensive planning, articulating 
both skill sharp perceptions. We lay down the following principles for long 
range comprehensive economic planning. Both horse and niggers are no 
good to the economy in the wild or natural state. Both must be broken and 
tied together for orderly production. For orderly future, special and 
particular attention must be paid to the female and the youngest offspring. 
Both must be crossbred to produce a variety and division of labor. Both 
must be taught to respond to a peculiar new language. Psychological and 
physical instruction of containment must be created for both. We hold the 
six cardinal principles as truth to be self-evident, based upon following the 
discourse concerning the economics of breaking and tying the horse and the 
nigger together, all inclusive of the six principles laid down above. Note: 
Neither principle alone will suffice for good economics. All principles must be 
employed for orderly good of the nation. Accordingly, both a wild horse and a 
wild nigger is dangerous even if captured, they will have the tendency to seek 
their customary freedom and, in doing so, might kill you in your sleep. You 
cannot rest. They sleep while you are awake, and they are awake while you 
are asleep. They are dangerous near the family house and it requires too 
much labor to watch them away from the house.  

Above all, you cannot get them to work in this natural state. Hence, both the 
horse and the nigger must be broken; you can succeed that by breaking 
them from one form of mental life to another. Keep the body, take the mind! 
In other words, break the will to resist. However, the breaking process is the 
same for both the horse and the nigger, only slightly varying in degrees. But, 
as I said before, there is an art in long range economic planning. You must 
keep your eye and thoughts on the female and the offspring of the horse and 
the nigger. A brief discourse in offspring development will shed light on the 
key to sound economic principles. Pay little attention to the generation of 
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original breaking, but concentrate on future generation. Therefore, if you 
break the female mother, she will break the offspring in its early years of 
development; and when the offspring is old enough to work, she will deliver 
it up to you, for her normal female protective tendencies which will be past 
down  in the original breaking process. For example, take the case of the 
wild stud horse, a female horse and an already infant horse and compare the 
breaking process with two captured nigger males in their natural state, a 
pregnant nigger woman with her infant offspring. Take the stud horse, break 
him for limited containment. Completely break the female horse until she 
becomes very gentle, whereas you or anybody can ride her in her comfort. 
Breed the mare and the stud until you have the desired offspring. Then, you 
can turn the stud to freedom until you need him again. Train the female 
horse whereby she will eat out of your hand, and she will in turn train the 
infant horse to eat out of your hand, also. When it comes to breaking the 
uncivilized nigger, use the same process, but vary the degree and step up the 
pressure, so as to do a complete reversal of the mind. Take the meanest and 
most restless nigger, strip him of his clothes in front of the remaining male 
niggers, the female, and the nigger infant, tar and feather him, tie each leg to 
a different horse faced in opposite directions, set him afire and beat both 
horses to pull him apart in front of the remaining niggers. The next step is to 
take a bullwhip and beat the remaining nigger males to the point of death, in 
front of the female and the infant. Don’t kill them, but put the fear of God in 
them, therefore they can be useful for future breeding and being traumatized 
to resist or to think for themselves.” 

Conclusion:  Slavery ended in 1865, followed by reconstruction, which 
ended in 1877. Freed slaves, who had spent their lives being told what to do 
and were conditioned to react rather than initiate thought, were left to their 
own devices to face “freedom”. Hence, African-Americans today still face 
psychological as well as socioeconomic challenges due to slavery. The effect 
of slavery continues to exert its brutal influence in the untold sufferings of 
millions of African-Americans. Slavery is responsible for the high level of 
black residential separation in USA. However nowadays, the modern ghettos 
in America are nothing less than the shameful residue of slavery. I think 
slavery is partly responsible for the pathologies in the Black Community in 
Diaspora such as homelessness, single-parent households, youth violence, 
drug addiction black on black crime and unemployment.  

References 

Douglas, F. (1995). Narrative of the Life of Frederick Douglas, New York, 
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Kashif Malik Hassan-El, (1999). The Willie Lynch Letter and the Making of a 
Slave, Chicago IL, Publisher: Lushena books. 
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Intermezzo, Dichteres Hansemye Oheema Amba 
 

 
 

 
 
‘De Mon crazy’ 
 
Democracy a term which sounds  
Save 
But is not  
Up in the sky  
Helicopters circling  
Militant forces innocents to flee away 
From home, sunray bouncing up and around trues the bullets wholes 
Desperate mother howling like wolves  
But no one hears 
A mother facing a life without a child 
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To bring her water after a long day work coming home 
 
Democracy makes us believe 
In the YES we CAN  
Not knowing the secret lies 
Behind a face I recall to be my brother 
Yes we can  
I thought Africa now must be free 
Never could I imagine a child of the continent 
Would salute thee waving with machine guns and heavy army artillery 
Yes we sure can 
Foolish me 
Thinking 
Yes freedom will sure come at last 
Why ooh most High Jah 
Is it so damn hard? 
I must keep fighting every image  
Imageble could be me 
 
Politicians 
Making us believe in  
De-mon-crazy 
The pope can do his fake otologies 
Keep on raping innocent children and still they believe 
In Gods mysterious ways 
So its suppose to be 
Down on their knees praying to the lord 4giveness of your sins 
They truly believe to be complete whole again 
I know Jah will burn your soul forever and y´ll never see 
Don’t say it’s the truth when you tell me your white lies 
Condemned you be 
Demon crazy 
 
Supporting the gun industry 
Yes they keep on maintaining the Lynching 
Replaced the rope on the tree with a self-hatred system  
So you ´all never see 
The truth 
And sure Never will be free 
Fashionize the Tommy’s and the Hilfiger 
Trying to be 
Cool and respectable 
Keep buying that Timberland 
But stop wondering why KKK cash flow is increasing  
Like the west gain wealth out of slavery 
Stop the bullshit 
Spending money on Brazilian hair 
Pretending to be not that African Queen you suppose to be 
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De Mon crazy 
Keep looking to the world  
With devils eye 
So you´ll never saw it coming when it hits you 
French, English brutally on my lovely continent 
Killing my brothers and sisters  
And the world remain calm as ever 
As long as there is no oil or precious some´else to gain out off 
You remain calm  
 
Pretend to be a loving kind 
Killing my children 
So they have no tomorrow 
Before Mama give birth you help killing that unborn child 
Fabricating abortion supplies 
And you go waving around in your car telling my people to stop using 
condoms 
Knowing HIV killing our people 
 
Demon crazy 
Sustainability will be promoted to keep the Pope into business 
You tell them lies 
So they never be free 
Behind closed doors 
You organize a nice diner 
With all your child molesters  
Even send them to Meditation Park 
So they can heal and 
So the dear lord will forgive them 
So they can work with children again! 
 
You keep on killing  
Even when they are little ones 
 
Demon crazy 
You push a gun into their hands 
All in the name of religion 
All in the name of religion 
Fabricating toy guns for them to practice op on 
For when little brother grow up  
He will be used to them guns 
You don’t love, you hate 
 
Craziness 
Now brothers fighting 
With real bullets pretending to protect borders  
Borders created to divide families 
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Between life and dead 
Fighting for mythical reasons justified by poverty 
 
Demon Crazy 
You imprison a nation 
Fight against all what is positive 
But the time is here  
The time is now  
The time when all eyes will be open 
The chain reaction can ´t be stopped  
The time when good overcomes evil 
 
Time changes people are not to damned no more but being well informed 
Now 
Social media connecting people 
 
Like missing dots 
On the hot spots 
The media can’t hold back the people anymore 
 
Demons will lose their disguise 
Then we will see the truth 
The world in its full colour 
Open your eyes, nothings seems what it suppose to be 
Don’t let the demon in crazy takes over 
Our existence is not a lie 
Open your eyes and help me fill in the dots  
Open your eyes 
And see the world of today 
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Speech, Drs. Barryl A. Biekman (Landelijk Platform 
Slavernijverleden)

’Het VN Internationaal jaar voor Mensen van Afrikaanse afkomst: achtergrond, 
projecten, de resultaten en de vervolgplannen. Afkondiging van het Landelijk 
Platform 2013- 2023: DECADE voor mensen van Afrikaanse Afkomst’ 
 
  
Dierbare Familie, 

Goede middag. Een bijzondere groet 
aan Professor Dr. Khazriel Ben 
Yehuda. Omdat wij vandaag het VN 
internationaal jaar voor mensen van 
Afrikaanse afkomst afsluiten heeft 
mijn toespraak de bedoeling om u 
enerzijds te informeren wat wij 
hebben gedaan en bereikt, ik zal 
verantwoording afleggen. Verder zal 
ik de start van de activiteiten in het 
kader van het DECADE 2013-2023 
officieel aankondigen. Kortom: wij 
sluiten het VN Internationaal jaar 
2011 en openen de start van de 
activiteiten van de op handen zijnde 
DECADE 

Drs. Barryl Biekman 

 

 

 

De stand van zaken betreffende het VN Internationaal jaar voor mensen 
van Afrikaanse Afkomst: 

Aanleiding in historisch perspectief  

Hiervoor is het belangrijk om ver in de tijd terug te gaan om het VN 
Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse Afkomst in perspectief te 
plaatsen. Op 20 november 1963 werd door de VN (Verenigde Naties) lidstaten 
een Resolutie 1904 (XVIII) aangenomen waarin afspraken werden vastgelegd 
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ten aanzien van de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. 
Waaraan u moet denken, zijn de doctrines via wet en regelgeving, waarbij 
hele naties, generaties lang, werden onderdrukt, maar ook aan de 
superioriteit waandenkbeelden die over mensen heersten en over volkeren 
bestonden. Deze waandenkbeelden werden door de VN op wetenschappelijke 
gronden onjuist geacht, moreel verwerpelijk en sociaal onrechtvaardig 
evenals gevaarlijk beoordeeld. Er is toen heel veel bezorgdheid uitgesproken 
over de aanhoudende vormen van rassendiscriminatie in sommige gebieden 
in de wereld die zelfs inbedding vonden in wetgevende, bestuurlijke of andere 
maatregelen. Denkt u maar aan apartheidssystemen, aan het Indiase 
Kastenstelsel, aan praktijken die hun oorsprong vinden in het verwerpelijke 
trans Atlantische slavernijsysteem. Theorieën over het IQ van zwarte mensen 
ten opzichte van witte mensen.  

Om die reden was het vervolgens ook nodig om in 1973 te besluiten om een 
dertig jaren plan te ontwikkelen en uit te vaardigen met als doel de uitroeiing 
van alle vormen van racisme wereldwijd te bevorderen. Het 
apartheidssysteem in Zuid Afrika waarbij Mandela vrij kwam is bijvoorbeeld 
één van de resultaten van het dertig jaren plan van de Verenigde Naties.  

Maar er waren nog veel meer onderwerpen waarvan de effecten nog steeds 
niet waren besproken. Wel besproken misschien, maar geen consequenties 
nog hadden opgeleverd voor wat betreft programma’s van actie. En daarom 
was het nodig om een wereldconferentie te organiseren. De derde om 
specifiek te zijn. Bekend ook als de derde VN Wereld Anti Racisme 
Conferentie (WCAR) of de Durban VN Wereld Conferentie 2001 tegen 
racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid.  

Dankzij stevige onderhandelingen tijdens het voorbereidingstraject over de 
vaststelling van het conferentiepogramma en intensieve lobby door de 
Afrikaanse Diaspora NGO’s werd de Trans Atlantische Slavenhandel, 
Slavernij en Kolonialisme op de Agenda geplaatst. 

Deze derde VN wereldconferentie resulteerde in een Verklaring en een 
Programma van Actie. Meer bekend als de DDPA.  

Deze derde conferentie was zeer belangrijk voor mensen van Afrikaanse 
Afkomst. Nog nooit in de geschiedenis van de VN waren zoveel mensen van 
Afrikaanse afkomst wereldwijd op een Wereldconferentie van de VN 
afgekomen. Voorafgaande aan de Conferentie werden in alle regio’s van de 
wereld voorbereidingsbijeenkomsten georganiseerd om position papers 
samen te stellen. Een position paper is een document waarin 
gemeenschappelijke standpunten over de te bereiken resultaten worden 
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vastgelegd. Wetenschappers, historici, juristen, rechters kortom allerlei 
activisten uit de hele wereld van Afrikaanse afkomst hebben zich eensgezind 
gebogen over een gemeenschappelijk programma van eisen. In Nederland 
functioneerde het LPS als de trekker op het onderwerp Slavernijverleden. 
Daarnaast was er een grote Nederlandse NGO gemeenschap die zich 
opmaakten voor deze conferentie. Tiye International speelde een voorname 
rol.  

Zelf was ik door de Nederlandse NGO’s gekozen om deel uit te maken van de 
Nederlandse regeringsdelegatie om de belangen van de Nederlandse NGO’s te 
behartigen waardoor ik oor en ooggetuige was van het hele politieke en 
maatschappelijke proces.  

Paragraaf 13, DDPA 

Belangrijk om te onthouden is de verklaring van de VN lidstaten vastgelegd 
in paragraaf 13 van de DDPA-verklaring. 

“In de verklaring erkennen de VN lidstaten inclusief Nederland dat ‘slavernij, 
slavenhandel, met inbegrip van de trans-Atlantische slavenhandel, 
afschuwelijke drama’s waren in de geschiedenis van de mensheid, niet alleen 
door de gruwelijke barbaarsheid ervan maar ook door de omvang; het 
georganiseerde karakter en vooral door de ontkenning van de essentie van de 
slachtoffers.’ Zij erkennen voorts dat slavernij en slavenhandel misdaden 
tegen de menselijkheid zijn en dat het ook in die tijd, ondanks de toenmalige 
opvattingen en wet- en regelgeving in het bijzonder de trans-Atlantische 
slavenhandel, één van de grootste bronnen en uitingsvormen van racisme, 
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid zijn geweest en dat Afrikanen en personen van 
Afrikaanse afkomst……. het slachtoffer zijn van deze daden en nog steeds de 
gevolgen dragen.”  

Het is precies om deze redenen dat de VN lidstaten Afrikanen en personen 
van Afrikaanse afkomst tot een speciale doelgroep hebben verklaard op 
grond waarvan specifieke anti racisme actie programma’s dienen te worden 
gerealiseerd. En dat is precies de reden waarom het LPS gefocust is en tot 
haar doelstelling rekent om deze VN afspraak gerealiseerd te krijgen. Sinds 
2001 structureel, consequent. In de DDPA staan vele onderwerpen die door 
de wereldgemeenschap als belangrijk zijn aangemerkt. Voor LPS is de DDPA 
een belangrijk toetsingskader om Nationaal Anti Racisme beleid te 
beoordelen. Er staan thema’s in van A tot Z. Op 4 februari 2011 tijdens de 
launching van het Internationaal VN jaar voor mensen van Afrikaanse 
Afkomst heeft mevrouw Felter al uit de doeken gedaan waarom het 
Nederland zwaar op de maag ligt om de DDPA uit te voeren, waarom 
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sommige NGO’s er tegen zijn. En omdat wij willen dat racisme in Nederland 
tot aan de wortels wordt aangepakt moet je doorgaan totdat het doel is 
bereikt. 

Durban Review 2009 

In april 2009 hield de VN de eerste follow-up of te wel evaluatiebijeenkomst 
over de uitvoering van de Durban WCAR afspraken. Over het algemeen werd 
geconstateerd dat VN lidstaten nog achter hun broek gezeten moesten 
worden om de DDPA uit te voeren. De vertaalslag in Nationale Actieplannen 
was namelijk in een aantal staten achterwege gebleven. Er werd 
geconstateerd dat de politieke wil ten aanzien van de uitvoering van de 
speciale acties gericht op mensen van Afrikaanse Afkomst in een aantal 
staten finaal ontbrak. Om die reden werd de DDPA 2001 op 24 april 2009 
herbevestigd. Was het niet bevestigd dan waren wij terug naar af. Nederland 
bleef weg van deze belangrijke Review Conferentie en probeerde onder 
bepaalde voorwendselen ook andere landen te weerhouden om niet deel te 
nemen aan deze Review VN bijeenkomst. Gelukkig heeft de boycot actie niet 
het gewenste resultaat voor Nederland opgeleverd.  

DE KERN 

Maar waarom dan de instelling van het VN jaar? 

Vanwege de gebleken politieke onwil kwam de CERD (Commissie on the 
Elimination of Racial Discrimination, dit is het hoogste VN orgaan gebaseerd 
op een conventie, die controle houdt op de naleving door lidstaten van de 
afspraken op het gebied van racismebestrijding), met het voorstel voor de 
instelling van het VN jaar voor mensen van Afrikaanse Afkomst. Want ook 
deze Commissie vond op basis van evaluaties naar aanleiding van 
landenrapportages en werkbezoeken, dat acties ten aanzien van mensen van 
Afrikaanse Afkomst in sommige landen, onder andere in Nederland, nog niet 
tot het gewenste resultaat hadden geleid. 

Het voorstel voor de instelling van het VN jaar werd bij consensus door de 
Algemene Vergadering van de VN op 18 december 2009 bij Resolutie 64/169 
aangenomen.  

Op 4 februari dit jaar hebben wij de Launching zelf ter hand moeten bij 
gebrek aan belangstelling door VN lidstaat Nederland. Daarom nog steeds 
bijzonder dank aan het adres van mevrouw Drs. Van Es, wethouder van 
Amsterdam en Drs. La Rose, Stadsdeel burgemeester van Amsterdam Zuid 
Oost. Zij hebben tenminste politieke wil getoond. NiNsee heeft tevens een 
financiële bijdrage geleverd waardoor het mogelijk was om enkele onkosten 
te dekken. 
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Wij zijn nu bijna aan het einde van het VN Internationaal jaar voor mensen 
van Afrikaanse Afkomst. Op 6 december a.s. wordt te New York het VN 
Internationaal jaar officieel afgesloten. Het LPS en de samenwerkende 
organisaties hebben besloten om dat vandaag te doen tijdens deze 
bijeenkomst.  

Wat is er bereikt? 

De stand van zaken 

Eerst ter herinnering: 

Wat zei VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon hierover op 10 december 2010 
tijdens de Algemene Vergadering in New York: 

"Dit jaar is bedoeld om de politieke betrokkenheid te versterken om 
discriminatie uit te roeien tegen mensen van Afrikaanse afkomst, die de 
zwaarst getroffenen van racisme zijn.” Ban Ki Moon merkte verder op dat 
de “internationale gemeenschap heeft gezegd dat de trans-Atlantische 
slavenhandel een afschuwelijke tragedie was, niet alleen vanwege de 
wreedheden, maar ook om haar minachting voor de mensheid." Hij 
benadrukte dat "de internationale gemeenschap niet kan accepteren dat hele 
gemeenschappen worden gemarginaliseerd vanwege hun huidskleur." Hij 
vervolgde door te stellen dat: "het overwinnen van racisme en 
vreemdelingenhaat ethische schoonmaak vereist." 

Heel belangrijke woorden heeft hij uitgesproken en heeft lidstaten voor de 
zoveelste maal opgeroepen om uitvoering te geven aan de afspraken van de 
Durban Wereldconferentie. Hij heeft opgeroepen om POLITIEKE WIL te 
tonen. 

Hoe heeft het proces zich in Nederland voltrokken? 

Een beschrijving over het lobbytraject; de rol van de Nederlandse overheid en 
van de zelforganisaties. 

 1) Het lobby traject 

Vanaf het eerste moment dat het besluit was genomen zijn het LPS in 
samenwerking met Tiye International en het AAD netwerk Nederland 
constant in overleg geweest met het ministerie van buitenlandse zaken. Dit, 
om te bevorderen dat Nederland als nationale lidstaat het politieke voortouw 
zou nemen om het jaar een volwaardige plaats te geven zoals dat ook gebeurt 
tijdens andere VN internationale bijzondere gedenkwaardigheden. 
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Ten aanzien van de mobilisatie van het maatschappelijk middenveld om de 
betrokkenheid te realiseren hebben wij een twee fasen traject gevolgd. 

1) inspraakbijeenkomsten gericht op de AAD gemeenschap 
2) bijeenkomsten waarbij naast de AAD gemeenschap eveneens werden 

betrokken andere relevante civil society stakeholders en mensen van 
goede wil. 

Met als hoogte punt de RondeTafelbijeenkomst op 22 september 2010 in het 
gebouw van de Zuid Afrikaanse ambassade. De voorstellen van deze Ronde 
Tafelbijeenkomst zijn aanleiding geweest voor het realiseren van een 
(inter)nationale lobby. Gelobbyd is bij de relevante organen van de Verenigde 
Naties, de Nederlandse Overheid en Parlement en (Inter)Nationale 
Instellingen. De voorstellen hadden betrekking op uitvoering op drie niveaus: 
internationaal, nationaal, en lokaal.  

Ter herinnering de stappen die zijn gezet op internationaal niveau: 

1) de VN Intergouvernementele Werkgroep (IGWI) die de naleving door VN 
lidstaten van afspraken en evaluatierapporten bestudeert, analyseert 
en bespreekt, vervolgens tot voorstellen besluit ter vergroting van het 
implementatiedraagvlak; 

2) de VN Human Right Council (HRC), het VN zogenaamde 
Bestuursorgaan, middels een gemeenschappelijk statement; 

3) de VN Working Group of Experts of People of African Descents 
(WGEPAD). Met de vertegenwoordigers zijn persoonlijke gesprekken 
gevoerd; 

4) de AFRICAN, de GRULAC & de EU Com. GROUPS (permanente landen 
missies in Geneve). Ter informatie in De GRULAC groep is Carricom 
vertegenwoordigd. Met de woordvoeders zijn persoonlijke gesprekken 
gevoerd. Een Engelse tekst van de voorstellen is uitgereikt. Aan de 
Nederlandse vertegenwoordiger in Geneve zijn de voorstellen 
persoonlijk uitgereikt.  

 

In verband met de bespreking in de (commissies van de) VN Algemene 
Vergadering (oktober-november 2010 te New York) zijn nog een aantal 
permanente landengroepcommissies benaderd om onze punten kracht bij te 
kunnen zetten. Aanleiding voor de actieve lobby was het feit dat de EU Com. 
Group samen met Brazilië en Venezuela (Brazilië en Venezuela maken deel 
uit van GRULAC-Group. Brazilië is GRULAC woordvoerder) terug wensten te 
komen op een aantal door VN organen genomen besluiten in het kader van 
de DDPA 2001. Belangrijke (nieuwe voorstellen) o.a. van de African Group en 
de WGEPAD dreigden tevens te sneuvelen. Voorstellen, in het belang van 
mensen van Afrikaanse Afkomst. 
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De EU Com. Group wil(de) ondere andere af van het VN besluit over de 
jaarlijkse herdenking op 25 maart van de trans Atlantische Slavenhandel en 
Slavernij gebaseerd op een VN resolutie. Voor deze EU Com. Group mocht 
het een eenmalige aangelegenheid blijven.  

In januari wordt de Joodse Holocaust herdacht en in maart de Afrikaanse 
MAAFA. Dit is om te onthouden. Het wordt in VN verband gedaan 

Verder bleek deze EU Com. Group grote bezwaren te hebben tegen de 
Ingestelde “Permanente” VN Werkgroep van Experts van mensen van 
Afrikaanse Afkomst (WGEPAD). Nog belangrijker te vermelden is dat zij het 
VN Instrument van “Eminente Personen” helemaal willen afschaffen. Deze 
Eminente Personen zijn onder andere ex-regeringsleiders die een bepaalde 
rol hebben toebedeeld gekregen om VN Lidstaten (regeringsleiders) (o.a. 
ongevraagd) te stimuleren/motiveren tot actie.  

Ook schijnt deze EU Com. Group af te willen van de specifieke aandacht 
gericht op mensen van Afrikaanse afkomst, zoals geformuleerd in de DDPA 
en herbevestigd tijdens de Durban Review 2009. Zowel op het gebied van 
Durban plus 10 als het VN internationaal jaar voor Mensen van Afrikaanse 
Afkomst zag men liever “een beweging, bezinning en herdenking ” op low 
Profile. Deze informatie is goed om te weten zodat we dan ook beseffen 
waarom vanuit Nederlandse Zijde de ontwikkeling van een Nationaal 
Actieplan tot op heden op problemen is gestuit. Waarom specifieke aandacht 
in het kader van het Nederlands Anti Racisme Beleid voor Anti-Black Racism 
nog steeds op problemen stuit.  

Al met al heeft de lobby samen met andere Internationaal opererende AAD 
organisaties de New York Final Resolutie van 18 november jl. opgeleverd. In 
de Final Resolutie is de DDPA herbevestigd. 

De stappen op nationaal niveau. 

Lobby vond plaats bij: 

5) De fracties van de Tweede Kamer. Onder andere zijn benaderd de VVD, 
PVDA, CDA, SP, GroenLinks en D66. Van deze fracties hebben de VVD 
en CDA een bevestiging van ontvangst gezonden. Niet bekend is wat de 
fracties hebben gedaan met de informatie. Wij hebben de indruk dat 
van alle fracties alleen de SP politieke wil heeft getoond. Ik wil hier 
tevens opmerken dat onze Surinaamse tweede Kamerleden nimmer 
interesse hebben getoond voor de voorstellen die wij ook persoonlijk 
aan hen hebben gericht. Dit geldt vooral voor het CDA tweede 
Kamerlid. Aan dit Kamerlid zijn er structureel brieven en voorstellen 
gezonden. Een ontvangstbevestiging is altijd uitgebleven.  
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6) In een gesprek met de Commissie voor Gelijke Behandeling (CGB) zijn 
de voorstellen van 22 september 2010 onder de aandacht gebracht. 
Door CGB is aangegeven dat zij een bepaalde rol ziet weggelegd om ook 
aandacht te besteden aan de Inhoud. Dit geldt vooral voor de 
voorstellen op het gebied van Durban + 10. Het CGB heeft op 
verschillende manieren haar interesse getoond.  

 

7) Art.1 (het Anti Discriminatie Expertise Bureau te Rotterdam, voormalig 
LBR) heeft de voorstellen ingebracht bij het ENAR (Europees Netwerk 
Anti Racisme/afdeling Nederland) en het NDN (Netwerk Discriminatie 
Nederland).  Gevraagd is om ten behoeve van deze twee organen over 
de evenementen voorlichting te willen realiseren. Volgens planning zou 
dat in januari 2011 moeten gebeuren. Wij kunnen rustig zeggen dat 
deze instelling niet of nauwelijks interesse heeft getoond. Art1 had 
geen formatie-uren beschikbaar 

 

8) Dit geldt ook voor Equality. Deze organisatie had geen formatie-uren 
beschikbaar, zo lieten zij ons weten waardoor het hele jaar van enige 
ondersteuning in welke vorm dan ook geen sprake was. Op een 
bepaald moment werd het LPS gemeld dat E-quality helaas niet 
beschikt over de expertise om een medewerker af te vaardigen naar 
één van de bijeenkomsten.  

 

Verder zijn er spontane reacties geweest: 

Onder andere vanuit Europese zijde (Brussel) organisatie  O Q Consultancy 
(Thera van Osch. Heeft de organisatie een bijdrage van € 500 ter beschikking 
gesteld. 

 

2. De rol van de Nederlandse regering  

Ik kan melden dat geen enkele vreedzame actie richting het Nederlandse 
kabinet geleid heeft tot een positieve houding en politieke wil om aandacht te 
geven aan het jaar. Wij zijn schriftelijk bericht dat Nederland niets aan het 
jaar zal doen. Wij hebben vervolgens ruim tien maanden geleden een 
bezwaarbrief ingediend en tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen. 
Ondertussen is er een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman 
vanwege het structurele karakter van het niet reageren op onze brieven dor 
de Nederlandse regeringsautoriteiten of niet ingaan op de inhoud. 
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-3. De rol van de civil society  

Één van de doelstellingen was gericht op de bestrijding van alle negatieve 
stereotyperingen die refereren aan racistische ideologieën uit het verleden. Ik 
noem een paar spontane acties die dit jaar zijn geweest:  

a. Acties gericht tegen de ‘bestrijding’ van het Zwarte Piet-fenomeen. Met 
als hoogtepunt het criminele gedrag van de Nederlandse politie tegen 
een van onze zonen o.a. Quinsy Gario, die op vreedzame wijze 
protesteerde tegen het Zwarte Piet-fenomeen;  

b. Acties gericht tegen het gebruik van het woord neger. Glenn Sno 
kunnen wij noemen als de persoon die door zijn nummer ‘mi blaka en 
mi breyti’ de juiste toon zette; 

c. Diverse omroepen die aandacht hebben geschonken aan het debat. In 
dit verband wil ik noemen radio Mart. Dit omroepstation heeft GROOT 
werk geleverd. Dank aan Glenn Godfried, Ra Pengel en Norman van 
Gom; 

d. De NTR serie en de daaruit voortvloeiende aandacht. In dit verband 
kunnen wij noemen: Sandew Hira, Glenn Weisz en Ronald Snijders die 
op eigen wijze en te bestemde plaatse goede kritieken hebben geleverd; 

e. Het LPS heeft naar aanleiding van de NTR serie een brief gezonden aan 
de minister van Onderwijs om de NTR serie niet op te doen nemen in 
het geschiedenisonderwijs en het leermiddelen aanbod vanwege de 
onwaarheden;  

f. Brada Kaikusi met zijn open brief aan Prinses Maxima. Dit wordt ook 
opgevat als een manier om de bewustwording bij alle Nederlanders te 
realiseren  

g. Dr. Leo Balai die een uitmuntende studie heeft verricht dat 
gekenmerkt kan worden als een bewijs dat excuses moet en 
Reparations nu; 

h. Niet te vergeten de internationale aandacht die onze acties in 
Nederland tot stand hebben gebracht. Gisteren was ik betrokken bij 
een interview dat in 18 Caribische en Zuid Amerikaanse landen was te 
beluisteren. Het interview betrof de stand van zaken met betrekking 
tot de implementatie van het VN jaar voor mensen van Afrikaanse 
afkomst; 

i. En als toppunt noem ik de acties gericht op de GOUDEN KOETS. Zelf 
vind ik de actie het hoogte punt van het jaar. Door deze actie hebben 
wij getoond dat wij zelf de Prinsjesdag traditie onder de loep hebben 
durven nemen en op overblijfselen van de trans Atlantische 
slavenhandel, slavernij en kolonialisme getoetst. Met dank ook aan 
Harry van Bommel en Jeffrey Pondaag. Je moest het maar durven om 
het gedrag van het Koningshuis ter discussie te stellen. Want zou de 
Koningin niet solidair moeten zijn met een deel van de Nederlandse 
gemeenschap en zeggen: “In deze Koets wens ik niet meer vervoerd te 
worden. Slavernij, Slavenhandel en Kolonialisme was geen feest. Was 
een misdaad tegen de mensheid”;  
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j. En natuurlijk dames en heren alle anderen jongeren en senioren, 
mensen van Afrikaanse afkomst en andere bevolkingsgroepen van 
goede wil die ons solidair tegemoet zijn getreden. De statements die 
zijn gedaan en de studies die zijn gepresenteerd. GRAN TANGI 
iedereen ook onze driehoek partners; Alex Walle, Jeanne Henricus, 
Armand Zunder en Cliff Limburg. 

 

En zo zijn wij gekomen aan het einde van het VN internationaal jaar voor 
mensen van Afrikaanse afkomst.  

DECADE 2013-2023 

Onder de VN slogan: ”From rhetoric to reality. A global call from the UN for 
concrete action against racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance”, vond de tienjarige herdenking van de VN Durban 
wereldconferentie 2001 plaats onlangs op 22 september te New York. Het 
verheugt mij om u te berichten dat de DDPA voor de tweede maal is 
herbevestigd door de VN lidstaten. In dezelfde periode heeft de Algemene VN 
vergadering een voorstel goedgekeurd om te komen tot de instelling van de 
DECADE voor mensen van Afrikaanse Afkomst. De G77 heeft het voorstel in 
november jl. geadopteerd en opdracht gegeven aan de VN Werkgroep van 
deskundigen over mensen van Afrikaanse Afkomst om voorstellen te doen ter 
zake een tienjarenplan. Pas dan zullen wij weten over het vervolg vanuit VN 
verband. Een mooie kans om ook een bijdrage te leveren aan het concept 
tienjarenplan.  

Dus… als wij de balans opmaken is er alle aanleiding om behoorlijk 
ontevreden te zijn. Laten wij putten uit het besef wat wij tot nu toe zelf tot 
stand hebben gebracht en dus wel hebben bereikt. Uiteraard hadden wij 
gehoopt op meer politieke aandacht. Maar daar is politieke wil voor nodig en 
laat dat juist een uitdaging zijn om de strijd voort te zetten.  

Aan allen die op welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd zeg ik 
mede namens bestuur en achterban organisaties van het LPS, namens Tiye 
International en het AAD Netwerk Nederland hartelijk dank voor het geloof 
en vertrouwen. 

In 2012 gaan wij ons concentreren op de plannen die wij gerealiseerd willen 
zien in de komende tien jaar. Wij zullen doorgaan op de ingeslagen weg. 
Doorgaan met gestructureerde en gecoördineerde acties voor de bestrijding 
van alle vormen van racisme inclusief anti black racism. 
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Het Breed Platform VN Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse 
Afkomst wordt per vandaag opgeheven. Met dezelfde voortvarendheid en 
in de wetenschap dat meerderen zich bij onze ‘strijd’ zullen voegen 
verklaar ik mede namens de samenwerkende organisaties het Breed 
Platform International DECADE 2013 -2023 voor Mensen van 
Afrikaanse Afkomst officieel in werking, onder de verkorte roepnaam 
Breed Platform DECADE 2013-2023.  

Ik dank u voor uw aandacht  
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Reactie Alfons Wielingen, Artiest & Componist 
 

 
Alfons Wielingen begon eerst met verwijzing naar wat er in de wereld 
gebeurt. Hoe het Zwarte Volk ervoor staat. Hij verwees naar wat zich in Libië 
heeft voltrokken. Over de rol van de NAVO en van Amerika. Verwijten ook 
naar de kant van de Afrikaanse Unie.  
Hij wees op de twee maten die door de Internationale Politiek wordt gemeten 
en het misbruik die het westen heeft gemaakt van de Revolutie die ze 
Arabische Lente noemen om af te rekenen met Khadafi. Wij “moeten onze 
ogen niet sluiten” voor de ontwikkelingen. 
 
Hij betoogde verder dat hij de indruk heeft dat de zwarte gemeenschap met 
de beeldvorming van het fenomeen Zwarte Piet erin blijft geloven dat het 
niets kan. Wielingen gaf aan fel tegen deze negatieve beeldvorming te zijn. 
Volgens hem is het duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland 
niet geldt voor de zwarte gemeenschap.  
 
De strijd voor gerechtigheid zal volgens hem gepaard blijven gaan met vallen 
en opstaan. Ook moet men ervoor oppassen tegen elkaar uitgespeeld te 
worden.  
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De strijd die nu aan de gang is tegen Zwarte Piet gaat nu wel in de goede 
richting is zijns inziens positief. Het Sinterklaasfeest hoeft wat hem betreft 
niet te worden afgeschaft, wel moet de stereotype beeldvorming worden 
aangepakt, zo betoogde hij. Hij eindigde met het verzoek aan Nederland om 
in 2012 Obama en gezin en Oprah en gezin uit te nodigen voor het 
Sinterklaasfeest. 
 Alfons Wielingen 
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Reactie Drs. Hellen Felter, Tiye International 
 

Mevrouw Drs. Hellen Felter van Tiye International bedankt mevrouw 
Biekman voor haar uitgebreide toelichting over wat in Nederland is 
ondernomen in verband met het VN Internationaal jaar voor mensen van 
Afrikaanse afkomst. Zij drukt haar bewondering uit voor de wijze waarop het 
Landelijk Platform Slavernijverleden verantwoording aflegt aan de 
gemeenschap. Zij spreekt mede namens voorzitter mevrouw Rita Naloop die 
verhinderd is en spreekt haar bijzondere waardering uit. Tiye International 
heeft graag haar bijdrage geleverd binnen het samenwerkingsverband  

Mevrouw Felter verwijst naar het belang van Tiye International in het 
bewustwordingsproces over kwesties aangaande de schending van 
mensenrechten die het daglicht niet kunnen verdragen. 

Dat de stem van Tiye belangrijk is getuigt van het feit dat Tiye en de Black 
European Women´s Council  door de Verenigde Naties afdeling 
Mensenrechten is uitgenodigd om op 19 oktober 2011 in het kader van het 
VN jaar voor mensen van Afrikaanse origine als panellid zitting te hebben in 
de paneldiscussie over dit voor ons belangrijk VN jaar en haar visie te geven 
over de positie van zwarte vrouwen (vrouwen van Afrikaanse origine) in 
Europa. Vanuit de verschillende VN regio's’ waren deskundigen uitgenodigd 
om vanuit hun organisatie dus ook Tiye International onder andere. 

In de kern komt het erop neer dat namens Tiye International en de Black 
European Women's Council mevrouw Felter een uiteenzetting gaf over de 
positie van vrouwen van Afrikaanse origine in Europa. In dit panel zaten 4 
deskundige vrouwen gekozen door de VN. Mevrouw Felter werd door 3 
radiostations en 1 krant geïnterviewd. 

Mevrouw Felter zegt toe de informatie te zullen sturen zodat de deelnemers 
aan de bijeenkomst van vandaag ook geïnformeerd zijn over haar 
uitgesproken statement. Zie pagina 61. 
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Keynote Adres, Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda (Decaan 
aan het African Hebrew Institute for Regenerative 
Truth/Jerusalem) 

 
‘Het Conceptueel kader van Sint Nicolaas & Zwarte Piet in historisch 
perspectief. Zwarte Piet is Racisme: HET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS! 
Conclusies en Aanbevelingen’ 
 
 

Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda 
 
Introduction 
My presentation is designed to show profound and covert ideas of 
institutional racism depicted in the seemingly innocuous image of “Zwarte 
Piet.” As innocent and harmless as some have attempted to project Zwarte 
Piet, it is undoubtedly one of the subtlest contemporary forms of 
institutional racism.  
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My aim is to construct a historical, cultural and socio-religious view of 
Zwarte Piet from its Eurocentric roots. The Zwarte Piet image is an 
illusionary idea of White supremacy as well as Black inferiority; therefore, I 
began by showing “Saint Nichoals’s/Sinterklaas’s” Euro-Christian religious 
and cultural elements, as it emerged in the 3rd century AD, within the 
hierarchy of the Greco-Roman Church.  
 
Afterwards, we revisit the origins of what is called “The Universal 
Declarations for Human Rights.” The intent is to expose this so-calling 
emancipating and egalitarian document as being solely designed for the 
propagation of Europe’s impunity to subordinate the African Humanity.  As 
stated, the narrative of the Sinterklaas/Zwarte Piet images, is the language 
of blatant dehumanization and subjugation of African cultures, ideas and 
humanity.  
 
So the readers will understand better, the “perverted” connotations related 
with Zwarte Piet and Sinterklaas, I also give historical references that 
indicate the Greek influences on the subject. The Greeks viewed perversions 
such as homosexuality and pedophilia as social norms popular with the 
“elite” classes of Greek society.  
 
Overall, the presentation deals with the history of acute institutional racism 
while reviewing some of the most salient examples of errant Euro-centricity. 
We demonstrate how European sciences were utilized in an attempt to cast 
African People and People of African Descent from the pale of humanity into 
an abyss of hell and eternal damnation.  
 
Institutional Racism 
 
We define institutional racism as errant ideas, concepts, philosophies, 
doctrine etc. that propagates inherent differences among the various human 
races. These elements of human variations are misconceptions established 
at the formation and foundation of society be it education, economics, 
religious etc. Those, whom advance the institution of racism, want to claim 
such inherent differences, can determine cultural or individual achievement 
and underachievement. Though institutional racism has its origination in 
biblical narratives, no other race of people and culture has instituted and 
exploited this heinous means of social interaction as the modern European.  

 
What makes “institutional racism” such an adversary to true 
egalitarianism, human dignity and honor among men and woman is 
the fact that the spirit of hatred, envy and begrudging resentment, is 
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profoundly ingrained into the very core of the social sphere. In such 
cases, attempting to remove racism from community is like attempting 
to remove “wet from water.”  

You can’t! In my estimation, the modern globalized European world will 
parish as a result of the degenerating factors and forces which racism 
creates. Anyone wanting to live outside of such scandalous dictates of 
human subversion, must have the courage and wherewithal to separate from 
such social environs and establish another system of values and principals 
which are structured on truth and righteous intent.  
 
Netherlands Sinterklaas Festivities  
 
Sinterklass has deep roots in European culture and religion. Stepping back 
into antiquity we find the womb that Sinterklaas was birthed. To review this, 
we must take into account the origins of Christmas. Here is the original idea 
that developed from Greek religions and cults that were associated with “Sol 
Invictus.”  
 
Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god of the later 
Roman Empire. In 274 Aurelian made it an official cult alongside the 
traditional Roman cults. Scholars disagree whether the new deity was 
a refoundation of the ancient Latin cult of Sol, a revival of the cult of 
Elagabalus or completely new. The last inscription referring to Sol 
Invictus dates to 387 AD and there were enough devotees in the 5th 
century that Augustine found it necessary to preach against them. 
Modern scholars debate whether the December 25 date of Christmas 
was selected to correspond with the Roman festival of Dies Natalis 
Solis Invicti or "Birthday of Sol Invictus." 
 
The relative point to our subject, Zwarte Piet, December 25, a date that 
corresponds with the Saint Nicholas/Sinterklaas tradition, is also believed to 
be the “birthday of Sol Invictus.” This being the fact, the Sinterklass 
tradition is founded in sun worshipping cult emerging from “Greco-Roman” 
religion. Therefore, it remains a salient fact to better understand the very 
intent of the Christmas tradition and the characters and culture, which are 
at the heart of the tradition. 
 
Netherlands Sinterklaas Festivities 
(Parts taken from Wikipedia)  

 
“The Netherlands Sinterklaas Festivities are century old traditions 
from which the mythical Santa Claus is derived. Born in 280, Saint 
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Nicholas, a bishop from Turkey and patron “saint of children” arrives 
in the Netherlands on a boat from Spain every mid November before 
the Sinterklaas celebration on December 5th and 6th.  A young African 
looking helper of Moorish descent called Zwarte Piet or Black Pete, the 
black servant, accompanies him. Legend says that he came from a 
slave background. White Dutchmen paint their faces black and put on 
red lipstick and woolly Afro wigs. An enchanting Dutch cultural 
institution for most, but an offense for some. This tradition has a 
significant boosting impact on the Dutch economy. 
  
When reviewing the above, what should gain our attention are the points 
that: 
 

 St. Nicholas/Sinterklaas is a bishop in the Catholic Church. 
Historically, two acts committed by the hierarchy of the Church of 
Rome that has come to the attention to contemporary media is, 
homosexuality and pedophilia. Could the Sinterklaas tradition of 
attracting little boys and girls by relative to this historical problem 
within the Church’s Bishops? 

 
 St. Nicholas is a “patron saint of the children.” Based on the facts 
regarding pedophilia and the hierarchy of the Church, we must 
question and become concerned with why these elderly men would 
become ‘patron saint of the children.’ 
 

 The author refers to the Moorish helper as a “slave.” Later the 
narrative will refer to Zwarte Piet as, “a devil” or one in need of 
“salvation and redemption.” This is the same narrative of Euro-
centric Christian. They claim that African people were “cursed”, and, 
as a result experienced a change in skin pigmentation from white to 
black. Christianity also support the idea that the cursed, “Seed of 
Ham,” as sinful and innately evil.  
 

 Finally, the above mentioned the fact that, “This tradition (Zwarte 
Piet) has a significant boosting impact on the Dutch economy”. 
This is true. It is because the subtle message with the language of 
Zwarte Piet is “Euro-Superiority and Afro-Inferiority.”  This idea 
sells within a Eurocentric community. 

 
More Historical Traditions Related to Zwarte Piet and Sinterklaas (Santa 
Claus)  
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In order for the reader to better understand the Zwarte Piet tradition, we 
must review the Sinterklaas image and tradition. Why? The purpose of 
Zwarte Piet is to institutionalize the racist overtones of White surpremacy 
and African inferiority. Zwarte Piet can not be religated to a fun loving fable 
for children to enjoy during the Christmas holiday. It is a deadly tramatizing 
method for The following are salient historical facts that give deceitful 
reasons and identity to the fabrication of Sinterklaas and Zwarte Piet.  
 
The Winter Solstice and Christmas (The Roots of Sinterklaas) 
 
The Christmas Eve (December 24) tradition has its roots in “The Winter 
Solstice.”  However, the average person believes that the Christmas 
celebration has everything to do with extolling the “Birth of Christ.”  Not 
true! This is, unless the Christ is too, Sol Invictus.  
 
The Sol Invictus tradition has its roots in the 3rd century Greco-Roman cult. 
It extols the idea of “The Invisible Sun.” The Winter Solstice is a sun-
worshipping cult. The sun worshippers acknowledge the winter solstice 
as the day in the year, where all the nights which follows, is 
shortened. This day normally takes place around December 20th-23rd. 
The winter solstice was one of the outstanding traditions in the cult-
religions in the ancient Greco-Roman world.  
  
During the 4th century ACE, the Catholic Church, under Pope Gregory I, 
encouraged conversions into Christianity by allowing converts to retain 
outward forms of their cult traditions, as long as these traditions honored 
the “Christian God.”  The winter solstice tradition of Sol Invictus was one of 
the Greek cults that were allowed to integrate into Christianity. This 
tradition was such an adorned celebration popular with European cults that, 
when time came for the Catholic Church to select a date for the birth of 
Christ, purposely ignoring the fact that the bible gives indication that Christ 
was born during the “spring,” still, December 25, (The Winter Solstice and 
Sol Invictus’s “Day of the Invincible Sun”), was selected as the birthday of 
Christ.  
 
Being more concerned with increasing the number of converts rather than 
ethical behavior to Christian ordinances and laws, the Catholic Church 
profited immensely by collaborating with Sol Invictus and other cults of the 
like. The Christmas celebration now had massive follow-ship. Like today, 
Christmas then was big business. Untold financial compensation was 
guaranteed from all of the worshippers of the new religious celebration of 
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Christmas, which was on the same day that has been celebrated for 
centuries.  
 
Today most Christians believe that on Christmas Eve, they are extolling the 
birth of Christ.  In fact, they are celebrating the Winter Solstice and the Day 
of the Unconquered Sun. 
 
Because religion has always been profitable in terms of monetary value, 
other traditions were also integrated into the Christmas/Sol Invictus holiday. 
One of the most popular was “Saint Nicholas Sinterklaas.” By the 10th 
century ACE, Christmas is the most popularly celebrated and the most 
financially profitable tradition in Christian culture.  
 
Racism and the Christian Church 
 
Nowhere in the Bible is there any reference to Ham, the son of Noah, being 
cursed and turned Black. Nowhere is it stated that Ham would be cursed 
with eternal damnation. In fact it was Ham’s son “Cannan” that was cursed 
not Ham:   

 
“And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and 
told his two brethren without.And Shem and Japheth took a garment, 
and laid [it] upon both their shoulders, and went backward, and 
covered the nakedness of their father; and their faces [were] backward, 
and they saw not their father's nakedness. And Noah awoke from his 
wine, and knew what his younger son had done unto him. And he 
said, Cursed [be] Canaan; a servant of servants shall he be unto his 
brethren.” Genesis: 9:22-25.                            

 

The scripture clearly states that Canaan would be cursed and not 
Ham. In the truth of the matter, we are also given the example of this 
curse being redeemable. This is to say, the curse was not eternal.  

Finally, nowhere is skin color mentioned with regard to this curse. 
The point is, Ham being defined by the Christian Church as “cursed 
and Black” sets the intellectual, socio-cultural environs to receive the 
World’s People of Color as inferior to White People. In addition, all 
negative images of scared scripture presented by the Church depicted 
Satan/Devil as an image of color or as in most cases, “a Blackman.”  

As the Christian Church expanded, so did the concept of the Blackman 
being the cursed seed of Ham. The European world needed this “God” 
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inspired justification, to advocate genetic racism. The Sinterklaas 
tradition in The Netherlands, adapted some of the racist traditions of 
Christianity. Traditionally the Church of Rome defined the African 
humanity as being “cursed, evil, devil-like and irredeemable.”  It also 
defined the black pigmentation of African people as part of their 
curse. As Sinterklaas traditions developed in The Netherlands, the 
Zwarte Piet image emerged as part the Church’s racist narrative.  

In the tradition of the Church, Sinterklaas is European and a “Bishop of 
Rome.” Zwarte Piet is the Black, evil slave, the servant of Sinterklaas. Hidden 
is these images are the ideas of; Europeans in the image of God and Africans 
in the image of Satan. Nothing is funny or innocent about this. Zwarte Piet is 
a hazard to the sanity of Europeans.  
 
The following narrative is taken from Wikipedia: 
 
 According to myths dating to the beginning of the 19th century, 

Sinterklaas (Saint Nicholas) operated by himself or in the 
companionship of a “devil.”  (Zwarte Piet). Having triumphed 
over evil, it was said that, on Saint Nicholas Eve, the devil 
(Zwarte Piet) was shackled and made his slave. A devil as a 
helper of the Saint, can also still be found in Austrian Saint 
Nicholas tradition in the character of Krampus. Until the second 
half of the 20th century, Saint Nicholas' helper (Zwarte Piet) was 
not too bright, in line with the old colonial traditions. Later, 
Zwarte Piet became a much more respected assistant of Saint 
Nicholas, who is often a bit inattentive, but playful”.  

 
The Sinterklaas tradition and narration is the same as the Christian 
narrative of Satan and Christ. Sinterklaas is imaged as the “savior” of the 
devil, Zwarte Piet.  Sinterklaas, the “savior,” has the victory over the devil, 
Zwarte Piet, just as Jesus triumphs over Satan.  
 
The English (Christian) Usage of the Word “Black” 
 
Below, is the definition of “black” taken from the Webster’s dictionary.  
 
Note that the word “black” moves from a color, to a character. The character 
then becomes the ideal for African people and their culture. This is the type 
of deception that gives support to the racist idea of the Zwarte Piet legend.  
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“Black,” From Webster’s Dictionary  
 

The color black; of any human group having dark-colored skin, esp. of the 
African and their culture; wicked, evil, heinous, villainous, bad. See also 
wicked. 

 
The blackest day of the war; tragic, disastrous, calamitous, catastrophic, 
cataclysmic, fateful, wretched, woeful, awful, terrible; formal grievous.   

 
Mary was in a black mood: miserable, unhappy, sad, wretched, broken 
hearted, heartbroken, grief-stricken, grieving, sorrowful, sorrowing, 
anguished, desolate, despairing, disconsolate, downcast, dejected, sullen, 
cheerless, melancholy, morose, gloomy, glum, mournful, doleful, 
funereal, dismal, forlorn, woeful, abject; sick, cynical, weird, unhealthy, 
morbid, perverted.  

 
We should be very concerned with the Webster’s Dictionary definition of the 
word “black”. How is it that we began with black as a color and later identify 
the color with the character and culture of a particular race of people? We 
must be able to understand the correlation between the color black and the 
idea of an evil person with regard to how the English language defines the 
relationship between the two.   
 
Before Europe it was Christendom 
 
What is today called “Europe” was originally called “Christendom.” All 
European cultures have their roots in Christianity. The first organized 
system of governance in Europe was the “Holy Roman Empire.” Before the 
new religion propagated globally, those peoples who would become the tribes 
of Europe I.e. Anglos, Franks, Solves etc. emerged as followers of the Christ, 
Jesus. It was their different concepts regarding the consubstantiality of 
Christ that engaged them in religious-tribal wars and soon caused them to 
separate into nation states. This is to say, before Britons were Europeans 
they were Christians and the same is with Germans, French, Italians etc. All 
of these nations were identified as “Christendom” before they were identified 
as Europe. Their common denominator was their languages, in other words, 
they were colloquies of Christendom.  
 
English language is the language of Christendom, and Christendom is the 
language of the Webster’s English dictionary. The concept of the word 
“black” being synonymous with African People, evil and African culture is 
fundamentally the concept of Christianity.  
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We must always remember that Sinterklaas, before being a “giver of 
gifts to children,” is first a “Bishop of Rome;” the hierarchy of the 
Catholic Church. The intellectual platform of the Bishops is, African 
Humanity is cursed and subhuman. Eurocentric Christianity sees 
Europeans the saviors and redeemers of the African world. This is the 
identical narrative of the Sinterklaas and “Zwarte Piet” image.  

 

Universal Declaration of Human Rights 
 
In this portion of the paper we illustrate another deep and profound 
institution of racism. This will reinforce the fact that Eurocentric 
Christianity, which is the foundation of Sinterklaas and Zwarte Piet, is 
institutional racism and must not be seen as an innocent and humorous 
part of Netherlands culture.  
 
The Universal Declaration of Human Rights are not declarations for human 
dignity and freedom. They are laws developed by European people for the 
good of European people only. The legalities of this declaration are born from 
the Greek world culture. In their idea, human bondage was acceptable, as a 
matter of fact, it was in conformity with the highest idea of law, “natural 
law.” Some people, according to Greek culture, are born to be the servants of 
others.  
 
The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen is the 
cornerstone for Eurocentric democracy and liberalization. Like all European 
ideas, systems and institutions, it subordinates under their rule, Africans 
and the worlds people of color. The declaration differentiates between “The 
Rights of Men and the Citizen”. The Rights of Men were inalienable rights, 
those extended to Europeans, whereas, the Rights of the Citizen were laws 
granted to Africans from Europeans only as privileges. 
 
The Following Narrative is Taken From the Universal Declaration of 
Human Rights 
 
“For some authors, the origins of human rights go back to Greek 
antiquity. It should not be forgotten, particularly when speaking of 
the present significance of human rights,  Greco-Roman world relates 
to a system in which Aristotle recognized the legitimacy of slavery. In 
that world it was considered to be perfectly natural (and therefore in 
conformity with natural law) that there should exist radical social 
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differences which exclude “ab ovo” the central idea of human rights: 
that of the equality of men. 
 
The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 
1789 and other documents, which appeared subsequently, make a 
distinction between, on the one hand, the rights of man and, on the 
other, the rights of the citizen.  Man in these texts appears as a being 
who is imagined to exist outside society, who is assumed to exist prior 
to society.  As for the citizen, he is subject to the State’s authority.  On 
this account, the rights of man are natural and inalienable rights, 
while the rights of the citizen are positive rights, rights granted by 
positive law.  Human rights are fundamental rights for the very same 
reason that they existed before the State, whereas the rights of the 
citizen are subordinate to and depend upon them.”  
 
According to the French Declaration of Human Rights, “Men” are identified 
as Europeans whereas; the “Citizen” represents the World’s People of Color. 
We must take into account that, just like the English language is the 
language of Christendom, so are the ideas and language of the French. All 
Europeans cultures and traditions are steeped in the ideas of racism as 
errant ideas, concepts, philosophies, doctrine etc. that propagates inherent 
differences among Europeans and Africans. These elements of human 
variations are misconceptions that Africans are not able to receive 
“inalienable rights” they are granted privileges by their superiors, 
Europeans. These concepts are established at the formation and foundation 
of  European society be it education, economics, religious etc. And again, we 
see a parallel in the subordination of culture and race in the narrative and 
imagery of Sinterklaas and Zwarte Piet.  
 
Below we share a statement that negates any ideas of African inferiority in 
contrast to European superiority. African humanity is not shown as an 
inferior race, but as the originators and creators of culture and civilization. 
The conclusion should be that, it is indeed the African humanity that is 
savior to European races. If the truth be told, the racial slurs within the 
Sinterklaas idea would give us an African Sinterklaas and a White Piet.  
 
African Indigenous Knowledge Systems 
Narrative by Lovemore Mbege taken from: “African Spiritual Leadership” 

 
“Africa has knowledge and expertise predating colonial times, 
spanning the fields of management, governance, philosophy, religion, 
astrology, agriculture, architecture, health, crafts, science, 



42 

 

technology, building and industry. However, colonial laws and policies 
undermined and discredited the legitimacy of African indigenous 
knowledge systems.  

  
Western education and Christianity too were used to undermine our 
indigenous knowledge systems by defining them as primitive and 
satanic. Those educated in Western schools were taught to reject their 
own indigenous knowledge and look down on it with contempt. 

  
Nevertheless, indigenous knowledge continued to be transmitted orally 
among the peasants through rituals and ceremonies, and retained its 
hold on the life of the majority of contemporary Africans. African 
indigenous knowledge and expertise are still predominant in the 
organic, holistic African worldview, characterized by the 
interdependent values of UBUNTU: I am because we are; I can only be a 
person through others - my humanity is bound up with the humanity 
of others and it is through my relationships with them that I will 
encounter and discover my own humanity.” 
 
According to Lovemore Mbege, African people are not only capable of 
governing civilization, they are the creators of the original ideal/idea of 
civilization.  
 
 
Pedophilia/Homosexuality and Catholic Bishops and Priest in Greek 
Culture 
 
When researching their intrinsic nature, we will see that the cultures that 
produced Zwarte Piet and Sinterklaas viewed homosexuality and pedophilia 
as social norms. The Netherlands, where homosexuality has become a social 
norm, was the first in the world where same sex marriages by law are 
permitted. The Lawmakers legalized prostitution too. The point here is, The 
unbridled liberalism of The Netherlands was always ripe for the propagation 
of the racist Zwarte Piet image.  
 
In this part of the paper, we illustrate how the Sinterklaas tradition 
originated from the Greco-Roman Catholic Church and, like most hierarchy 
of the Church, it is steeped in pedophilia and homosexuality. The 
Sinterklaas tradition is a hidden depiction of pedophilia (old men sexually 
abusing young children). 
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I begin this selection by showing the cultural roots of pedophilia. And in 
doing so demonstrate how this culture transmitted into a religious 
institution the now secretive practice of pedophilia. Heretofore, as stated, 
Zwarte Piet must be researched correctly and removed from the culture 
traditions of all civilized people.  
 
The Christian Church has its roots in Greek pagan religions. Greek culture 
is one that glorified and honored both pedophilia and homosexuality. St. 
Nicholas/Sinterklaas, a bishop was part of the hierarchy of the Church of 
Rome. In those days just like today the Christian Church and its hierarchy, 
the bishops and priest, were mostly gay or child molesters. The modern 
church is yet plagued with the same charges of sexual abuses.  
 
The information below is taken from Wikipedia. It shows just how deep 
sexual perversion is in Greek, Christian and European culture and tradition.  
 
The most common form of same-sex relationships between males in 
Greece was "paiderastia" meaning "boy love". It was a relationship 
between an older male and an adolescent youth. A boy was considered 
a "boy" until he was able to grow a full beard. In Athens the older man 
was called “erastes” he was to educate, protect, love, and provide a 
role model for his eromenos, whose reward for him lay in his beauty, 
youth, and promise. 
 
The athletic contests for which the gymnasium supplied the means of 
training and competition formed part of the social and spiritual life of 
the Greeks from very early on. All contests were performed in the 
nude. It was in the gymnasium that the “men” would engage in sexual 
intercourse with the young boys as part of the gymnasium formation. 
Homosexuality was common in Greek culture, even highlighted just as 
sports was, and, after a period of time both became a prominent 
element in Greek culture.  
 
The salient points here are: what is called “paiderastia” is actually 
“pedophilia,” or “boy love” and homosexuality.  It was culturally normal and 
honored in the higher classes of Greek society. As Greek culture transcended 
into the Roman-Latin world, the verbal language of the dominate power 
changed from Greek to Latin but the culture and religions remained the 
same. So did the Greco-Roman admiration for “boy love” and homosexuality. 
It was at this time that, Greek culture and Greek religion took form in Rome 
and its empire.  
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When the Roman Empire adopted Christianity as its state religion, the 
customs and traditions of Greek culture made its way into the heartlands of 
Christendom, the new Roman Empire. Notwithstanding so too did the Greek 
admiration for pedophilia and homosexuality. In fact, so strong with this 
idea of little boy-love, that it was daily  practice by the hierarchy of society 
who were at that time the high ranking offices of the Church i.e. the bishops 
and priests.  It was from this influence of sexual perversion that Sinterklaas 
takes on the title of “patron of the children.” The idea of Sinterklaas giving 
gifts to little children is all part of pedophilia that existed and still exists 
between priests and bishops in the Catholic Church and children of modern 
societies. Below are some of the examples of “boy love” in contemporary 
times.  
 
The following are articles relating to the subject of pedophilia and the 
Catholic Church 

 

CANADIAN CATHOLICS TO PROBE PEDOPHILIA 
Published on November 5, 1989 
By CAMPBELL MORRISON 
  
News Ottawa Bureau 

 
The Catholic Church in Canada is establishing a special committee to 
investigate pedophilia in the priesthood. The  announcement was made at 
the annual meeting of the Canadian  Conference of Catholic Bishops here. The 
church has been rocked by sex scandals across the country in recent months.   
Since 1988, 15 priests and 14 other church members, including  two former 
priests, have been charged with sexual offenses, mainly against the young. 
  
  
GOLETA, Calif. — For more than two decades, Roman Catholic priests 
sexually abused boys aged 7 -to 16 at a boarding school in a Santa 
Barbara seminary, a panel organized by a Franciscan order 
concluded.  A board of inquiry for the St. Barbara Province of the 
Franciscan Order said Monday that 12 priests engaged in nude games, 
fondling and other sex acts with students at St. Anthony's Seminary 
from 1964 to 1987, when it closed because of financial problems. So 
far, 34 boys, mostly teenagers, have been identified as victims. 

 
Choosing Celibacy as Pedophilia Rock the Catholic Church 
Pittsburgh Post-Gazette 
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March 27, 2002 
New York: By almost any measure, the wave of pedophilia scandals sweeping 
through the country represents the greatest crisis ever to face the Catholic 
Church in the United States. Not surprisingly, the scandals have prompted 
widespread anguish among American Catholics, The discussions taking place 
around the country in homes, in schools, in parishes are necessary if the 
church is to emerge from this crisis healthier and more open.  
 
Recommendations 
 
1. We must demand that all governments stop practicing the Zwarte Piet 

tradition. It is an offense, and, degrading towards African people and 
People of Color.  

 
2. We must officially document, as with this paper, the offensive and 

deceptive connotations regarding Zwarte Piet and its historical roots. We 
will present this material as verification to our claims that Zwarte Piet as 
an idea and image is racist in origin and propagation 

  
3. We must continue to research the Sinterklaas tradition and its 

fundamental roots as being sexual perversion and pedophilia in 
particular. When parents understand the perverted connotations with 
Sinterklaas, they will reconsider celebrating this tradition.  

 
4. We must continue to educate and teach via conferences, seminars and 

lectures the great harm that traditions such as Sinterklaas and Zwarte 
Piet and the like, can do to our communities.  

 
5. European communities, just as African communities, must understand 

the deception at the root of Zwarte Piet and Sinterklaas. We should work 
together as one community to have the Zwarte Piet and Sinterklaas 
traditions replaced with other traditions that will encourage unity, 
community and peace more so then the hatred and disunity that the 
Zwarte Piet image propagates.  

 
6. African Communities globally must be instructed on the Zwarte Piet 

dilima. They must be encouraged to support our efforts to have the 
Zwarte Piet removed. 

 
7. African Communities globally must reevaluate all components of 

European culture, social institutions, education, religions and each 
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formations of Europeanisms. We must have the courage and wherewithal 
to envision separation from these cultures and system.  

 

 We must continue to educate our youth on matters that propagate social 
injustice, economic insecurity and oppressive governance and, present 
alternatives that will enable them to have futures without such 
obstruction.  

 
 Finally, we must demand from our leaders (African Men and Women) that 

they define for us a visionary and futuristic outlook that totally 
eliminates, with reason, the institutional obstacles of racism, economic 
oppression, mis-education and deceptive religions.  

 
 
Crowned Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda 
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Intermezzo, Beeldende Kunstenaar/activist Patrick Mathurin  
 

 

Mathurin toonde een film genaamd ‘Het heet Sinterklaasje zonder knecht’. 
De film is terug te zien via de link 
http://www.youtube.com/watch?v=D90JbDWTvI4 
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Discussie, geleid door Glenda van Duivenvoorde en Ivan 
leeuwin (jr) 

 

 
Van Duivenvoorde en Leeuwin (jr) 
 
Statement activisten Quinsy Gario en Jerry Kno’Ledge Afriyie van de 
campagne ‘Zwarte Piet is Racisme’ 
 
Wij zijn trotse zonen en dochters van Nederland. De meeste van ons zijn hier 
geboren en net als onze ouders, grootouders en vele anderen hebben wij het 
voorrecht opgegroeid te zijn in dit mooie land. Ieder van ons, ongeacht onze 
achtergrond, ras en religie houdt een speciale plaats in ons hart voor 
Nederland. Er mag geen twijfel over bestaan dat we succes en voorspoed 
wensen voor Nederland. Wat we onze kinderen, nichtjes, neefjes en iedereen 
in Nederland mee willen geven, is dat je altijd je best moet doen, en het beste 
uit je land moet halen. Als iemand naar je toe komt en beweert onrecht te 
hebben gezien moet je het niet negeren en zeggen: “Mijn land kent zulk 
onrecht niet meer,” maar de persoon bij de hand nemen en vragen: “Waar is 
het onrecht?” Luister naar zijn verhaal en beoordeel zonder vooroordelen of 
aannames, maar met een open houding. Als de persoon gelijk blijkt te 
hebben, moet je niet zoeken naar excuses om niets te hoeven ondernemen, 
maar moet je zeggen: “Dit is ons land en zulk onrecht hoort niet in 
Nederland. Nederland kan beter.”  
 
De transformatie  
Het Sinterklaasfeest is gebaseerd op de verering van Nicolaas van Myra, dat 
tegenwoordig onderdeel van Turkije is. Tijdens de Middeleeuwen had Europa 
veel culturele, educatieve en economische uitwisseling met de rest van de 
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wereld en de verering van Nicolaas van Myra waaide over naar Nederland in 
de 12e eeuw. In het volksfeest had Sinterklaas na verloop van één eeuw een 
hulp erbij gekregen, in de figuur van de duivel die mensen meenam. In 
verschillende regio's in Europa heeft men die duivel op verschillende 
manieren afgebeeld of achterwege gelaten. In 1843 publiceerde de 
Nederlander Jan Pieter Heye het nummer 'Zie de maan die door de bomen 
schijnt' waarin de hulp getypeerd werd als een harlekijn, een figuur uit het 
Italiaanse theater dat zijn gezicht voor de helft bedekt met een zwart masker. 
In 1852 werd de hulp echter de knecht van Sinterklaas en afgebeeld als een 
slaaf in het door Jan Schenkman geschreven boek 'Sint Nicolaas en zijn 
knecht'.  
 
Aan het einde van de 19e eeuw kreeg de knecht ook een naam: Zwarte Piet. 
Dat is ook een eufemisme voor de dood. Dit is dezelfde periode waarin Afrika 
koloniaal bezit werd. In deze periode van de Nederlandse geschiedenis waren 
er ook veel Italianen die naar Nederland immigreerden en gingen werken in 
de mijnen als schoorsteenvegers. Het verhaal achter de hulp van Sinterklaas 
kreeg nog een wending en hij werd een schoorsteenveger. Tot na de Tweede 
Wereldoorlog was het ‘Sinterklaas en Zwarte Piet de schoorsteenveger’. De 
Canadese en Amerikaanse bevrijders vonden dat het feest efficiënter kon 
verlopen en bedachten dat meerdere Zwarte Pieten beter waren. Tot op de 
dag van vandaag wordt dit nog altijd toegepast. Zwarte Piet toont kenmerken 
van een achterhaald stereotype dat wereldwijd bestaat. Zwarte Piet is een 
blank persoon met 'negerzwarte' schmink, creoolse oorbellen, een zwarte 
pruik met sterk krullend haar, rode lippenstift, witte handschoenen, een 
kostuum van middeleeuwse Moren en heeft, door nu nog een enkeling, een 
accent van een Surinamer of iemand van de eilanden van de voormalige 
Nederlandse Antillen. Begrijp me goed als ik zeg: Nederland kan beter.  
 
Zwart Piet is Racisme  
De boodschap achter de 'Zwarte Piet Is Racisme' campagne is niet Nederland 
is slecht, de boodschap is Nederland kan beter. WIJ HEBBEN NIETS TEGEN 
SINTERKLAAS en de gedachte van geven en ontvangen, wij hebben niets 
tegen gedichten en wij hebben zeker niets tegen kinderen die cadeaus 
krijgen. Onze campagne wil enkel af van het racistische element in ons 
nationale feest, namelijk Zwarte Piet. Wij willen Zwarte Piet weg hebben uit 
het feest. Niet aangepast, maar weg. Wij willen dat het feest gemoderniseerd 
wordt, zonder racisme. Het nationale feest moet veranderen, want Nederland 
is veranderd. Er kan samen voor een nationale oplossing gezocht worden 
naar wie of wat zijn vervanger wordt. Een fictief persoon of terug naar hoe de 
viering was vóór Zwarte Piet zou een stap in de goede richting zijn. We 
kunnen niet langer zeggen het is traditie, het is zo lang geleden en het hoort 
bij onze samenleving. De redenering dat Zwarte Piet bij de samenleving hoort 
zet ons land in een slecht daglicht. Nederland kan beter.  
 
Nederland kan beter  
Veel groeperingen, organisaties en bedrijven hebben al stappen ondernomen 
in de goede richting. Drie jaar geleden heeft luchthaven Schiphol besloten 
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om geen Zwarte Piet meer toe te laten op Schiphol, met als reden dat de 
internationale klanten en bezoekers het niet begrijpen. De rest van de wereld 
ziet namelijk wat wij zien: Zwarte Piet hoort niet thuis in een nationaal 
kinderfeest. In 2010 heeft HEMA, Nederlands trots, het Sinterklaas feest 
geïntroduceerd in Engeland; zonder Zwarte Piet. Engeland zou het niet 
begrijpen. Geloof me, Engeland begrijpt het wel. In Engeland werd Golliwog - 
het zwart poppetje dat veel wegheeft van Zwarte Piet – niet geaccepteerd, 
want Engeland keek naar de toekomst. In Amerika hadden ze blackface, 
blanke mensen die hun gezicht zwart schminkte om zwarte slaven na te 
spelen. In de jaren‘60 werd het verboden, want Amerika keek naar de 
toekomst.  
 
Wanneer gaan wij naar de toekomst kijken? Wanneer gaan wij inzien dat we 
te maken hebben met een andere wereld? Kijk om je heen en vertel me wat je 
ziet. Deze nieuwe wereld verdient een beter Nederland. Jaarlijks worden 
meer dan 600.000 mensen onnodig gekwetst in ons land. Zij verdienen een 
beter Nederland. De huidige viering die het racistische element in het 
Sinterklaasfeest overeind houdt is pedagogisch onverantwoord naar onze 
kinderen toe. Ook zij verdienen een beter Nederland. Laten we daar vandaag 
mee beginnen. Zwarte Piet is Racisme en Nederland, ons Nederland, kan 
beter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publiek luistert aandachtig 
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Discussie  
Een dame, de initiatiefneemster van een online petitie tegen Zwarte Piet, 
vertelt over de petitie en vraagt allen om de petitie te ondertekenen. Gario en 
Kno'Ledge oogsten een warm applaus. Gevraagd wordt naar de stand van 
zaken met betrekking tot het politieoptreden. Gario en Kno’ Ledge meldden 
afgesproken te hebben in dialoog te blijven. “Wij denken dat dat de beste 
optie is”. 

Reactie uit de zaal: 

Het is belangrijk om altijd aangifte te doen. Omdat hier de vrije 
meningsuiting in het geding is. Je kunt niet zeggen ‘ik ga in dialoog” 
wanneer er een schending van het recht heeft plaatsgehad. Het is dan ook 
jammer als je zoveel mensen achter je hebt staan om hier laconiek mee om 
te gaan. Het algemeen belang is in het geding. In soortgelijke situaties wordt 
er ook gebruik gemaakt van rechtsmiddelen om het gelijk te halen.  

Vraag uit de zaal: Hoe kunnen wij financieel ondersteunen? 

Antwoord Gario en Kno’ Ledge: “Door de shirtjes te kopen. Wij hebben veel 
geld nodig om ons doel te bereiken. Ook kan er gestort worden. Wij willen 
wel onze eigen idee behouden en onze eigen strategie voortzetten. Wij 
stoppen niet en gaan door met onze acties. Het hele jaar door. Wij zijn nu 
aan het brainstormen”. 

Reactie uit de zaal: “Jammer dat jullie je eigen ding willen blijven doen 
maar wel veel ondersteuning van ons verwachten. Belangrijk is het besef dat 
samenwerking en samenbundeling van gelijkgestemden de beste strategie is 
om succes te bereiken”. 

Suggestie uit de zaal: “Het is belangrijk om het besef te hebben dat er nog 
veel meer organisaties zijn en projecten die al jaren gericht zijn op de 
afschaffing van Zwarte Piet. Het is een goede zaak om al die initiatieven te 
inventariseren. Het effect van de twee jongens heeft goed uitgepakt voor de 
bewustwording. Soms is het goed om een grotere groep bij zo’n actie te 
betrekken waardoor het effect nog groter kan zijn en ook het succes. Dat wil 
zeggen op meer plaatsen actie”. 

 
Reacties op professor Khazriel: 
 
Reactie1:  
 
Complimenten betroffen mensen die hem bedankten voor de eyeopeners en 
dat hij de informatie over Zwarte Piet vanuit een christelijk perspectief heeft 
benaderd en meer licht in de zaak gebracht. Niet slechts vanuit het 
vertrekpunt van de slavernij. Het was goed om het zo duidelijk te vertellen. 
De verheldering over de tradities van kindermisbruik en dat het toen al 



52 

 

plaatsvond werd zeer op prijs gesteld. Dat pedofilie een geaccepteerde norm 
was en dat het niet verwonderlijk was dat de traditie werd voortgezet.  

Reactie 2: 

Als het zo hardnekkig is gesteld denkt u dat het ons zal lukken om ons doel 
te bereiken om zwarte piet af te schaffen? 

Antwoord professor Khazriel: 

Neen, het zal niet zo eenvoudig zijn. Zwarte Piet is onderdeel van de 
Nederlandse Cultuur geworden. Nederlanders hebben het feest nodig omdat 
dat ook een deel van de Nederlandse identiteit. Het zal een toffe strijd 
worden. Dus denk toch dat het jaren zal duren. Racisme zit ingebakken in 
de cultuur en heeft een economische impact. Het is een moeilijke opgave om 
de ondernemingen zo ver te krijgen. Zwarte Piet hebben ze nodig omdat 
Zwarte Piet het belangrijkste element is als te zijn een figuur die als de 
underdog geldt. De underdog positie van Zwarte Piet is nodig omdat men 
daaraan de identiteit ontleent. 

Reactie 3: 

Wat is het verschil tussen hebrew en black hebrew en hoe plaatsen wij dit in 
de context van Zwarte Piet? En wat is het verschil tussen spiritualiteit en 
religie? 

Antwoord professor Khazriel: 

Hebrewisms (Hebraic) is first and foremost a "cultural concept." It's not a 
religious connotation or idea. It is an African Edenic cultural concept which 
emerges around the 3rd Century BC. The foundation of the Hebraic culture 
is the "Genesis Creation." What distinguishes the Genesis idea/ideal of 
creation from most religious factors is, the totality of its spiritual, intellectual 
and physiological language is "Bio-Regenerative" i.e. Hebrewisms are able to 
give life, sustain life and regenerate life. This was the ideal for the Genesis 
Creation.  

 The Biblical patriot, Abraham brought the cultural concept of Hebrew to the 
forefront of social genre. The word Hebrew actually means, "A crossing over," 
i.e. from a 'degenerative' state of existence to a 'regenerative' state of 
existence. The regenerative factors of Hebrewisms will place one in a lifestyle 
that is aligned with and harmonized with the geo-centric, bio-centric, and 
comic-centric forces of the universe and creation. In this idea, anything (all 
diversity of life) that calibrate with the cultural elements of Hebrewisms, will 
not degenerate, diminish or die. Engaged in the idea of Hebrewisms is the 
concept of "immortality."  

 All this is to understand that, Hebrewisms are accountable to Truth. This is 
the idea that distinguishes Hebrewisms from religion. Religions are not 
accountable to truth.  
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Before the rise of Euro-Christian religions, African Edenic lands were heavily 
influenced with the cultural tenants of Hebrewisms. Many of the African 
Edenic cultures are yet, aligned in some degree with the regenerative factors 
of Hebrewisms.  

 Difference between Spirituality and Religion  

The difference between spirituality and religion is, the former, is governed by 
truth and accountable to truth. The latter, religion is not. This is, if we are 
referring to "spirituality" as an original "God" centered concept. To be 
spiritual in this sense is to practice a lifestyle that is an expression of the 
total language of truth. This is to say, everything you practice is life giving, 
life sustaining and life regenerating. This is the idea of a truly spiritual 
person i.e. everything he places his hands to will be "truth centric." The 
same is with every thought he has, every word he speaks, the food he 
consumes, the music he listens to, the games he plays, the manner he raises 
his children, the way he loves his wife, the job he works and the God he 
serves, all will be truth-centric. This means, all the above elements will be 
done in a manner that will create life, sustain life and regenerate life. 
Religion, to the contrary, is not relegated to serve the interest of life and 
truth. Just observe how many have died, perished, degenerated and have 
been undermined and underdeveloped under the idea of someone's religion. 
Such action has been the objectives of religion. Religion is culture, culture is 
social, social is political. Now, evaluate the state of the world as it has been 
governed by religions.  Not a good picture is it? If the world had been 
governed by truly spiritual men and woman, the world would be in peace.  

 In the sphere of abolition of Zwarte Pete 

Because Zwarte Pete is profoundly ingrained into the psych of Euro-
Centrism, Euro-Religiosity and Euro-Culturalism, it will be extremely 
difficult to abolish. Europeans are innately xenophobic. For all sorts of facts 
they fear African races. Xenophobia is one of the dominate factors of Racism. 
The Zwarte Pete image, the mindless, Black slave who was redeemed from 
his evil-devilish ways by the White Bishop of the Roman Catholic Church, 
Sinterklaas, is not just a Christmas tradition. This narrative of Black 
inferiority and White superiority is the fundamental concept of European 
culture. This is why we refer to Zwarte Pete as "institutionalized racism." The 
absolute way for the African Community will be able to relieve itself from 
such blatant racism, is to refuse to participate in European culture. This 
would call for us to establish for ourselves a more sustainable idea of 
community and humanity.  
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Aanbevelingen ingenieur Patrick Borkulo 

 

De heer Borkulo had het belang aangestipt van het scheppen van 
gelegenheden voor extra educatie van de kinderen/jeugd, welke het individu 
laat ontplooien vanuit een herkenbare stimulerende frame van 
referentiepunten, oftewel een African-centered referentie kader. Dit zal 
zorgen voor de aankweek van een positief, onomstotelijk en liefdevol 
zelfbeeld, hetgeen ten goede zal komen aan niet alleen het individu maar ook 
de gemeenschap. Immers elk individu draagt bij aan de kwalitatieve- en 
kwantitatieve aspecten van een gemeenschap (gezinsontwikkeling, 
ondernemingsvermogen, handelvaardigheid, diplomatische- juridische 
weerbaarheid, gezonde levensstijl, nobele normen en waarden, abstract 
denkvermogen, zelfredzaamheid, geestelijk inzicht etc. etc.) 

Er is volgens hem in feite al een raamwerk gemaakt door gerenommeerde 
personen als Marcus Garvey. Zijn boek "Message to the People" is een 
destillaat van een training/ opleiding, die hij zelf in elkaar heeft gezet tegen 
het einde van zijn leven, met het doel kennis, ervaring en inzichten door te 
sluizen aan zijn meeste trouwe medewerkers, zodat zij dit waardevolle werk 
konden continueren. Deze training had een omvang van maar liefst 30 
dagen, 12 uren per dag, zonder een weekend of rustdag. 

Het werd opgevolgd door een graduatie. Deze opleiding was gedoopt onder de 
naam: "The Course of African Philospohy". Borkulo had een aantal 
lesonderdelen aangehaald, zoals: 

 karakter building 
 diplomatieke vaardigheden 
 het belang van lezen, en wat + hoe men zou moeten lezen 
 welbespraaktheid 
 het nemen van initiatief 
 doelgericht leven 

Zo'n curriculum en nog andere vaardigheden zoals African History, kennis 
van de natuur (voor o.a. zelfredzaamheid en inzicht krijgen in hoe bepaalde 
producten tot stand zijn gekomen) en toegepaste wiskunde zou men ook aan 
kinderen/jeugd kunnen bieden via bijvoorbeeld een Zaterdags- of 
Zondagsschool. Wat betreft het laatste maakte een van zijn vrienden ooit een 
interessante praktische opmerking: laat hen bijvoorbeeld een wiskundige 
analyse maken van een voetbal; een bol heeft namelijk een merkwaardige, 
interessante vorm. Dit zal bijdrage tot "ruimtelijk inzicht". In feite is dit 
allemaal niet zo moeilijk, zei hij. En een soort beloning zou hierbij zorg 
kunnen dragen voor de stimulering. 

Verder kreeg hij in het jaar 2004 een sterke ingeving om aan ‘zijn 
slavennaam’ Borkulo, Sankofa toe te voegen. Deze ingeving kwam plots en 
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heel duidelijk. In 2005 diende hij hiertoe een petitie/verzoek in bij het 
ministerie van Justitie. Ook had hij een aantal handtekeningen verzameld. 
Het verzoek werd echter niet ingewilligd, daar het niet voldeed aan het 
besluit. Op een tweede confronterende petitie werd niet gereageerd. 

 Wat hij hiermee wilde aangeven is dat zelfdefinitie en eigen 
identiteitsvorming zonder daarbij de samenleving te beschadigen of deze te 
tarten, een fundamenteel recht is van de mens. “Wij zijn degenen die daar 
uitermate in zijn gecastreerd met namen zoals: Heereveen, Smit, Breeveld, 
Groenveld of Biekman”. Tot slot refereerde hij aan het artikel uit het 
tijdschrift Frontier 14.4 van Juli/Augustus 2008, genaamd "Afbraak van het 
Onderwijs", waarin er iets staat over het stelselmatig ‘verkrachten’ van het 
onderwijsprogramma, zodat men niet meer leert zelfstandig te denken en te 
handelen. 
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Slotwoord Iwan Leeuwin (AAD Netwerk 
Nederland)

 
 
Laat mij alvast onze gastheer Gilo Koswal en gastvrouw Peggy Foster van het 
management van The Way Up bedanken voor het faciliteren van de 
bijeenkomst. In het begin had ik verzuimd hun namen te noemen. 

Aanwezigen worden bedankt voor het opofferen van hun zondag om deel te 
nemen aan deze conferentie. Het is heel belangrijk dat wij blijven strijden. 
Onze voorouderen hebben nooit maar dan ook nooit stilgezeten. Zolang er 
onrecht wordt gedaan aan de Afrikaanse gemeenschap zullen wij die strijd 
moeten voortzetten. 

Ik wil vooral de sprekers bedanken voor hun wijze inspirerende woorden. 
Ook de sprekers vanuit de zaal die geïnspireerd werden om naar voren te 
komen en het woord te nemen. Je ziet dus dat we elkaar kunnen empoweren 
en tot meer in staat zijn. Ik ga met een goed gevoel naar huis. 

Ik wil bedanken: 

Thomas Moore van Kromantse Foundation voor zijn empowerment toespraak 
aan het begin. Dichteres Hansemye Ohyeema Amba voor haar prachtige 
gedichten. Alfons Wielingen voor zijn inspirerende woorden. De statements 
van Quinsy Gario, Patrick Mathurin, African Roots movement, Jerry 
Kno’Ledge Afriyie. Mevrouw. Drs. Barryl A. Biekman voor haar uiteenzetting 
van het VN beleid t.a.v. Afrikanen in de Diaspora. En de afkondiging van het 
Landelijk Platform 2013 – 2023 VN Decade voor mensen van Afrikaanse 
afkomst. Gastspreker Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda voor zijn bijdrage 
voor het conceptueel kader van Sinterklaas en zwarte piet. 

Er zijn aanbevelingen gedaan die in een verslag zullen worden 
opgenomen. Omwille van de tijd kan ik niet op alle punten ingaan. 

Als laatste wil ik de twee jonge voorzitters van vandaag Glenda van 
Duivenvoorde en Ivan Leeuwin bedanken voor hun leiding van de 
bijeenkomst. Namens de AAD in samenwerking met Stichting Nationaal 
Monument Nederlands Slavernijverleden (meer bekend als het Landelijk 
Platform Slavernijverleden/LPS),  Stichting Tiye International, Stichting 
Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging “Sophiedela”, Funky Fresh 
Entertainment, Stichting African World Studies Institute (STAWSI), African 
Union African Diaspora 6th Region Facilitators Working Group, Stichting 
Pan African Diaspora Union (PADU) en Pan Afstrag Europe/NL.  
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Bijlagen 
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'Zwarte Piet is institutioneel racisme’ 

 
door Dominique Snip 
 
06/12/2011/de Ware Tijd 

AMSTERDAM ZUIDOOST - De 
karikatuur Zwarte Piet, een onmisbaar onderdeel van het Sinterklaasfeest, is een vorm 
van institutioneel racisme. Het is gebaseerd op koloniale onderwerping, kapitalisme en 
macht. Daarom zal het ook niet snel verdwijnen. Dat werd zondag duidelijk tijdens een 
debat over de impact van Zwarte Piet. 

Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden en GroenLinks-
politicus Iwan Leeuwin trekken onder meer de conclusie dat Zwarte Piet meer is dan racisme 
alleen. Sterker nog: het is institutioneel racisme. Dit betekent dat instituten als de overheid, de 
politiek, het rechtssysteem en het onderwijs de karikatuur moedwillig in stand houden om 
mensen met een donkere huidskleur te discrimineren. “Sinterklaas is geen grappig of 
onschuldig kinderfeest. Zwarte Piet is niet zomaar een fout grapje. Het is een serieuze zaak”, 
aldus de Afro- Amerikaanse professor Khazriel Ben Yehuda.  
 

 
dWT foto / Dominique Snip 
Barryl Biekman (links) en Khazriel Ben Yehuda luisteren naar een inleiding, zondag, 
tijdens het debat over de impact van Zwarte Piet.-. 
 
Hij was uitgenodigd om het onderwerp in een historisch perspectief te plaatsen. Volgens hem 
zal Nederland de knecht van Sinterklaas niet zonder slag of stoot opgeven, omdat het land er 
grof geld mee verdient. “Het heeft alles te maken met de dominantie van de witte over de 
zwarte, met koloniale onderwerping, macht en geld.” 
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Waarheid 
Volgens Iwan Leeuwin kent men amper de diepgang en ideologie achter dit kinderfeest. De 
naakte waarheid wordt zijns inziens verborgen gehouden voor de massa. “Het is een kwestie 
van macht. Wij moeten Nederland constant confronteren met de ongelijkheid die met het 
Sinterklaasfeest wordt geportretteerd. Wij moeten net zoals onze voorouders tijdens de 
slavernij nooit de strijd opgeven.” 
 
Ook Glenn Codfried, voorzitter van Wi Sten en journalist bij Radio Mart, onderschrijft het 
punt van institutioneel racisme. “Racisme is eeuwenlang een normaal verschijnsel geweest in 
Nederland.” Hij constateert dat de instituten zodanig zijn ontwikkeld dat het moeilijk is om 
racisme jegens mensen met een donkere huidskleur te ontdekken. Men is zo goed 
geïndoctrineerd dat men Zwarte Piet als normaal onderdeel van de Sinterklaasviering is gaan 
zien. “Daarom blijven voorstanders praten over een onschuldig kinderfeest, terwijl onderzoek 
heeft uitgewezen dat kinderen al vanaf hun derde jaar in staat zijn om onderscheid te maken 
op basis van etniciteit.” 
 
Ballen 
Barryl Biekman nam de gelegenheid om stil te staan bij 2011, het ‘VN Internationaal jaar 
voor mensen van Afrikaanse afkomst’ dat bijna is afgelopen. Zij noemde Tweede Kamerleden 
met een Surinaamse achtergrond hypocriet, omdat zij weinig ballen hebben getoond om dit 
jaar onder de aandacht te brengen. Daarnaast moet Zwarte Piet blijvend ter discussie worden 
gesteld. Codfried zei dat lef nodig is om de waarheid te vertellen. “Nederland is zogenaamd 
tolerant, maar dat is schijnvertoning.” Hij erkent dat het een moeilijke strijd is, omdat er nog 
steeds zwarte mensen zijn waaronder Afro- Surinamers die vanuit hun ‘gekoloniseerde geest’ 
Zwarte Piet verdedigen.  
 
Alphons Wielingen, componist en artiest, reageerde lichtelijk ironisch. De aversie tegen de 
karikatuur is volgens hem goed bedoeld. “We willen het feest helemaal niet afschaffen. 
Nederland mag volgend jaar gerust Barack Obama, Nelson Mandela, Kofi Anan en Oprah 
Winfrey en hun gezin uitnodigen om Sinterklaas mee te vieren.-.” 
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PERSBERICHT 
Afsluiting activiteiten “ Internationaal VN Jaar voor 
mensen van Afrikaanse afkomst” & Proclamatie Landelijk 
Platform 2013-2023: Internationaal Decade voor mensen 
van Afrikaanse Afkomst.  

Debat over waarom “Zwarte Piet is Racisme”  
De Verenigde Naties (VN) heeft 2011 uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar voor mensen 
van Afrikaanse afkomst’. Nederland heeft te kennen gegeven geen boodschap te hebben aan 
het VN besluit. Dit, ondanks de roep van VN secretaris generaal Ban Ki Moon om “politieke 
wil” te tonen.  

Vanwege de gedemonstreerde onwil van een aantal VN lidstaten is op 22 september jl. tijdens 
de UNGA (United Nations General Assemblee) High Level Panel bij de herdenking van 10 
jaar VN Wereld Anti Racisme Conferentie die in 2001 plaatsvond, wederom poging gedaan 
om alle lidstaten te overtuigen dat politieke wil belangrijk is om racisme tot aan de wortel aan 
te pakken.  

6 december a.s. wordt het ‘Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst’ officieel 
bij de VN te NewYork afgesloten. In Nederland doen wij dat op 4 december a.s.  

Mevrouw Drs. Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden 
bespreekt de stand van zaken en geeft uitleg over het vervolgtraject. 

 Tevens wordt er door Professor Dr. Khazriel Ben Yehuda, Decaan aan het African Hebrew 
Institute for Regenerative Truth/Jerusalem, stilgestaan bij het “Zwarte Piet is Racisme” 
maatschappelijk debat dat is losgebarsten. De hele traditie zal vanuit historisch 
wetenschappelijk perspectief onder de loup worden genomen. Wie is Sint Nicolaas precies? 
Waar komt het fenomeen vandaan? Wat heeft het met het christendom te maken? De 
betekenis voor de Nederlandse cultuur historische traditie en het belang van de Zwarte Piet 
figuur in het ontwerp. De impact op de multiraciale samenleving en in het bijzonder op 
mensen van Afrikaanse afkomst. Verder wordt het verband getoond tussen het fenomeen 
“Zwarte Piet” en Racistische ideologieën en vooroordelen. In dit verband wordt ook 
besproken het fenomeen racisme, wat is het? Waar komt het vandaan? In welke gedaanten en 
vormen? De link met de trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme. Vragen 
worden beantwoord door de Professor die het onschuldig karakter van de Santa Claus en 
Black Pete traditie zal ontzenuwen. Hij doet aanbevelingen over de verschillende 
mogelijkheden om dialoog aan te gaan vanuit het besef dat er een grote beweging achter de 
instandhouding van het fenomeen is betrokken. 

Deze bijeenkomst is geïnitieerd door het AAD Netwerk Nederland en het Landelijk Platform 
Slavernijverleden met onder andere medewerking van het logistiek Management van het 
ontmoetingscentrum Frankemaheerd.  
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Relevante links 

http://www.revu.nl/files/2011/11/47Zwart-Licht-als-zwarte-piet.pdf - 

http://www.bet.com/news/global/2011/11/17/commentary-the-netherlands-blackface-christmas-
parade-marches-on.html 
 

http://www.youtube.com/watch?v=m48x1IzP3uI 

http://t.co/ZBjvgyE 
 
http://zwartepietisracisme.tumblr.com/ 
 
http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/255‐black‐pete‐analyzing‐a‐racialized‐dutch‐tradition‐
through‐the‐history‐of‐western‐creations‐of‐stereotypes‐of‐black‐peoples  
 

http://frontpage.fok.nl/nieuws/475372/1/1/100/zwarte-piet-taboe-bij-sinterklaas-canada.html 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10561006/___Verwijder_foute_illustratie___.html?fb_ref=art&fb_
source=home_oneline 
 

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11226f77.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=GcA07j40dcs&feature=youtu.be 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5ppXN9ipi58&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yD5GdJDVL-0&feature=youtube_gdata_player 

http://naturalnews.tv/v.asp?v=5A62FC73922FD51A88E62E42C5A0AD5E 

http://www.depers.nl/opmerkelijk/596405/Pas-foute-Gouden-Koets-aan.html 
  
http://www.depers.nl/binnenland/596518/Koets-strijdig-met-VN-verdrag.html 
 
  

 


