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Is Dave Ensberg dapper? 
 
Dave Ensberg heeft een klacht bij RADAR ingediend vanwege de hier onderstaande uitspraak: 
‘Criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben 
trouwens wel meer testosteron dan blanken, en zeker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder 
zwarten ook vaker voorkomen.’ 
gebezigd in een interview (Nieuwe Revu) met journalist/publicist Joost Niemöller die zich baseert op 
wetenschappelijk bewijs. 
 
In gedachten artikel 1 van de Nederlandse Grondwet; artikel 1 en 2 van de (VN) Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens; Artikel 13 van het EU verdrag van Amsterdam en alle andere door Nederland erkende en 
geratificeerde Europese anti Racisme verdragsartikelen, hebben Nationale staten en hun burgers de verplichting 
om alle meervoudige vormen van Racisme, Institutionele Discriminatie, Vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid tot aan de wortel aan te pakken en te bestrijden.  
 
Dat is exact wat Dave Ensberg heeft proberen te doen. 
Wat Niemöller niet weet is dat het door hem aangehaalde wetenschappelijk bewijs oorsprong vindt in een 
racistisch brein op grond van verwerpelijke racistische theorieën, motieven en modellen en vooral door racisten 
en onwetenden wordt aangehangen om de racistische missie ten aanzien van zwarten ten uitvoering te brengen.  
Terwijl dergelijke racistische theorieën al decennia lang door iconen uit anti racisme bewegingen en zwarte 
wetenschappers naar het land der racistische fabelen zijn verwezen. 
 
Soortgelijke door Niemöller aangehaalde pseudo wetenschappelijke bewijzen zijn immers de basis geweest voor 
de introductie van de verwerpelijke systemen zoals het kastenstelsel, slavenhandel, slavernij, kolonialisme en apartheid. 
Alle voortvloeiend uit waandenkbeelden van west Europese zogenaamde geleerde heren over de zwarte mens. 
Ja, ook het kastenstelsel.  
  
Het Racisme dat onze Afrikaanse Familie (in diaspora), helaas al eeuwenlang teistert en in feite onze vooruitgang 
en ontwikkeling belemmert, alleen omdat wij zwart zijn, moeten wij met kop en staart uitroeien.  
 
Dat geldt voor alle symbolen en tradities die hun oorsprong vinden in verwerpelijke ideologieën. Maar ook voor 
racistische ideologieën en theorieën die als alibi naar voren worden gehaald om uitspraken als ‘Criminelen zijn 
crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben trouwens wel meer testosteron 
dan blanken, en zéker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder zwarten ook vaker voorkomen’, te legitimeren. 
 
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft enkele jaren geleden al zijn excuses aangeboden toen er in 
Rotterdam in een beleidsaanbeveling ook een dergelijke link werd gelegd ten aanzien van Antilliaanse jongeren. 
De burgemeester was namelijk geschrokken van de reacties uit verschillende hoek toen hij in zijn statement 
gebruik had gemaakt van een soortgelijke link tussen het IQ van Antilliaanse jongeren en criminaliteit.  
 
Is Dave Ensberg dapper? 
 
Dave dat je tegen racisme strijd, heeft alles te maken met het feit dat je niet (meer) bang bent om zwart te zijn en 
nog mooier om een Afrikaan te zijn. Je bent niet meer bang om te laten zien dat mensen gelijkwaardige 
behandeling verdienen, gelijke rechten hebben en daarvoor ook mogen opkomen.  
 
Je bent dapper omdat je wilt voorkomen dat het gedachtegoed dat Niemöller naar voren heeft gebracht een eigen 
leven gaat leiden. 
 
Dat RADAR niet adequaat optreedt in de zin van geen uitspraak willen doen komt voort uit het feit dat RADAR 
onvoldoende deskundig is op het gebied van ANTI BLACK RACISM (AFROFOBIE). Van deze instellingen (ook 
de overige ADB’s) hoeft u dus niet zoveel te verwachten. Is dus weer bewezen. Wij moeten onze eigen instituties 
oprichten. De (Afro) Burgerrechtenbeweging Nederland is een uitstekend initiatief en alternatief. Een 
BEWEGING die, zoals andere instituties (het CIDI & COC bijvoorbeeld) gelijk reageert wanneer Niemöllerachtige 
(racistische) verwijzingen worden gedaan.   
 
Is Dave Ensberg heldhaftig? 
Niet helemaal!! 
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Wie A zegt moet ook B zeggen. Een klacht indienen was toch snel gebeurd? 
Maar dat zou dan ook iets zeggen over het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS). Ook het LPS heeft geen 
klacht ingediend. Bewust niet. Vanwege het feit dat met een klacht niet zoveel zou worden gedaan? De ervaring 
leert immers dat ook de justitiële en politiële instellingen zich bedienen van raciale profielen om zwarte mensen 
te categoriseren en op basis daarvan te achtervolgen en te bestraffen. Het blijft een vicieuze cirkel. Ook omdat er 
een tendens is om dit soort zaken te beoordelen in perspectief van vrije meningsuiting.  
 
Terwijl Niemöllerachtige theorieën ertoe zouden kunnen leiden dat bij situaties van verkrachtingen in Nederland 
de aandacht eerst op de zwarte man met een ‘negroïde’ (zoals de politie het pleegt te noemen) uiterlijk gevestigd 
wordt. 
 
Verkrachtingen komen in alle culturen voor. Geen enkel land kan claimen een land te zijn vrij van 
verkrachtingen. Geen enkel cultuur kan claimen dat er geen verkrachtingen voorkomen.  
Ook kerkelijke instituties hebben zich schuldig gemaakt aan verkrachtingen; verkrachtingen als oorlogswapen 
tegen vrouwen, meisjes en jongens. Verkrachtingen in gesloten inrichtingen. Verkrachtingen als machtsmiddel. 
Binnen het huwelijk, binnen gezinnen. VERKRACHTING als machtsmiddel. In het waar gebeurd verhaal “12 
years a slave”, ik noem maar een dwarsstraat is het vooral de witte man die zich misdraagt en het 
verkrachtingsinstrument gebruikt als machtsmiddel en wild om zich heen begint te slaan wanneer de vrouw even 
uit zijn gezichtsveld is verdwenen.    
 
We hebben geen benen meer om op te staan als we niet voor ons zelf opkomen samen met alle andere 
burgergroeperingen van GOEDE WIL in Nederland, als we onze zwarte en witte kinderen en kindskinderen niet 
behoeden voor VALSE PROFETEN die verwerpelijke theorieën aanvoeren als bewijs zoals in het onderhavige 
geval. 
 
Beschaving 
Het besef begint langzaam tot ons door te dringen dat wij kennelijk de enige burgergroep in Nederland zijn die 
de beschaving terug kan brengen. Het is een zware taak die op ons rust. Als we dat beseffen dan zal het niet zo 
moeilijk zijn om ons weer als Familie te verenigen. Ik hoor u al denken! Wat bedoelt ze met beschaving terug te 
brengen. 
 
Het woord beschaving heeft verschillende betekenissen. Je kunt beschaving vanuit verschillende benaderingen 
uitleggen. Een omschrijving die goed past bij de huidige ontwikkelingen in Nederland is:  
 
“De mate waarin een persoon, waarin groepen van mensen, waarin politieke vertegenwoordigers en 
ambtsdragers, waarin, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt, de wetenschappers, 
de media, kortom een samenleving als geheel respect weet op te brengen voor anderen dan meer dan  
Nederlandse Cultuur en ze weten te beschermen tegen verwerpelijke ideologen die hun oorsprong vinden in 
racistische theorieën”. 
 
Al in 1978 (tijdens de eerste WCAR in 1978 in Geneve) besloten de VN lidstaten tot het treffen van maatregelen 
ter bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder onderscheid van iedere 
vorm op grond van ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische oorsprong. 
  
De VN lidstaten, ook Nederland dus, spraken af dat zij maatregelen zouden treffen om: alle raciale vooroordelen, 
racisme en raciale discriminatie en pseudo wetenschappelijke theorieën uit te bannen. Ook de raciale profielen en 
institutionele racistische gedragslijnen en stereotyperingen. Racistische regimes zouden bestreden worden. 
Waandenkbeelden van het ene ras ten opzichte van de andere idem. Staatsbeleid (politiek) en praktijken die 
bijdragen aan racisme en raciale discriminatie zouden bestreden moeten worden. Ook tijdens de Tweede VN 
Wereldconferentie werden tot maatregelen besloten. 
 
Tijdens de Derde VN Wereldconferentie in 2001, spraken de VN lidstaten af om praktische stappen te zetten om 
racisme uit te roeien, inclusief maatregelen ter voorkoming van uitsluiting bijvoorbeeld op het gebied van 
educatie en rechtsbescherming 
 
Het zou een poging moeten doen om te voorzien in effectieve remedies en reparations voor slachtoffers van 
racisme en raciale discriminatie. 
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Mary Robinson: de voormalige VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten tijdens haar opening toespraak 
tijdens de Derde VN Wereldconferentie zei: 
 
“[…Als de Wereld Conferentie een verschil wil uitmaken, moet het niet alleen het bewustzijn over de gesel van 
racisme ter sprake brengen, maar het moet ook leiden tot positieve actie op nationaal, regionaal en internationaal 
niveau die een verlichting kan brengen voor degenen die het hardst te verduren hebben gehad van racisme en 
raciale discriminatie…]”. 
 
Toen waren de meeste mensen het erover eens dat racisten niet geboren worden maar dat zij zich ontwikkelen. 
Een primaire oorzaak van racisme is onervarenheid of domheid, zei mevrouw Robinson.  
Een racist is iemand die racistische theorieën nodig heeft om zijn of haar gelijk te bewijzen. 
In dit verband verschuilt de racist zich achter wetenschappelijke bewijzen gebaseerd op racistische ideologieën. 
Het wordt dan ongrijpbaar als de racist zijn/haar beweringen of uitspraken doet in de pers of media.  
Want dan zijn er allerlei geleerde heren en dames die dan gelijk een drempel leggen zodat er niet ingegrepen kan 
worden. Dit met als doel om de racist of de persoon die racisme verheerlijkt vrij uit te laten gaan. Anti Racisme 
instellingen hoeven dan niet in actie te komen. En zo is het nog steeds mogelijk om een fenomeen als Zware Piet 
in Nederland en het verwerpelijk paneel op de Gouden Koets zonder enige vorm van schaamte te handhaven. 
 
Zoals de voormalige VN Secretaris Generaal Kofi Anan ter gelegenheid van de viering van de Internationale Dag 
voor de eliminatie van Raciale Discriminatie op 21 maart 1999 zei: “[…onze missie is daarom, onervarenheid te 
confronteren met kennis, dweepzucht met tolerantie, en isolatie met de uitgestrekte hand van edelmoedigheid. 
Racisme kan, zal en moet verslagen worden…]”. 
 
En dat is precies waarmee u bezig bent (geweest), mijnheer Dave Ensberg. 
 
Dat is precies waarmee het LPS bezig is en samen met u bezig wenst te zijn. 
 
Wat is Racisme 
Welke Vorm 
Waar komt het vandaan? 
 
Laten we de omschrijvingen over racisme van twee niet westerse wetenschappers onder de loep nemen. 
 
Chiniweizu een vooraanstaande Ghanese Hoogleraar (1997/98/2001/2007/2010) 
RACISME is een systeem van overheersing, van het ene mensenras door een ander mensenras,  
Het is een systeem van geïnstitutionaliseerde waandenkbeelden van het ene mensenras over het andere 
mensenras. Die waandenkbeelden komen vooral tot uitdrukking in raciale profielen, in taal, in symbolen, in 
tradities en de normen en waarden die men toekent aan het andere mensenras.  
 
Het is een systeem waarbij mensen worden gerangschikt op allerlei kenmerken. 
Bijvoorbeeld Kleur. Ook wel aangeduid als colorarchie 
Zwart op de laagste hiërarchische kleuren ladder. Wit of Blank aan de top. Bruin, geel en rood er tussenin. 
Het is dan geoorloofd om zwarte mensen niet veel meer toe te kennen dan een knechtenrol, positie en/of functie.  
 
We weten ondertussen ook dat de gedachte dat zwarte mensen (waarmee Afrikanen werd bedoeld) over een lage 
IQ beschikken voortkomt uit schedelvergelijking waarbij een gek heeft uitgevonden dat gelet op de omvang van 
de schedel van de zwart Afrikaanse mens het niet anders kan zijn dan dat het over een lage IQ beschikt. De 
omvang was van dien aard dat er te weinig hersenen in te vinden zijn. Dit is ook een bewijs waarom de figuur 
Zwarte Piet in het concept Sint Nicolaas, een domme clowneske rol vervult. Het ontwerp van Zwarte Piet voldoet 
aan het waandenkbeeld dat het IQ van de zwart Afrikaanse mens laag is. Ook de benamingen van de Zwarte 
Pieten leveren het bewijs op dat Zwarte Piet een dom persoon moet voorstellen, die slecht Nederlands spreekt in 
ieder geval niet met een Nederlands accent. Een gek, Een Naargeestig persoon, Een zot. De typische kenmerken 
van de ‘neger’ zoals omschreven in verschillende woordenboeken. De Zwarte Piet is ook stout, is vergeetachtig en 
dom. Om te legitimeren wat Niemöller stelt. 
 
Een ander kenmerk is dat van de raciale structuur van sociaal economische overheersing en uitbuiting. Praktijken 
van geweld, verovering en onderdrukking met inbegrip van foltering, genocide en terreur zijn geoorloofd. Het 
verwerpelijk slavernijsysteem bijvoorbeeld. Zwarte Piet mag de stoute kinderen in de zak stoppen om ze mee te 
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nemen naar Spanje. Die krijgen bovendien geen snoep. Het systeem van straffen komt er dus ook in voor. De rol 
is gelijkluidend aan het begrippenarsenaal. Zwarte Piet is altijd negatief. Kinderen zien het verschil niet en maken 
geen onderscheid. Dat zwarte mensen in dit land door een willekeurig kind in de straat voor Zwarte Piet wordt 
ingezien maakt pijnlijk duidelijk dat de kinderen geen onderscheid maken. Kinderen zijn eerlijk. Tegelijkertijd 
levert het een probleem op binnen de pedagogische regiems waar zwart Afrikaanse leerlingen ernstig te lijden 
hebben wanneer zij in termen van Zwarte Piet worden nageroepen. En omdat het educatief systeem dat 
overwegend wit is het niet begrijpt kunnen deze zwarte Afrikaanse kinderen ook nergens terecht met hun 
problemen. De traditie maakt immers deel uit van het curriculum van de kerndoelstellingen en eindtermen van 
het primair onderwijs.  
 
Dr. Frances Cress Welsing (psychiater VS) in ‘The Isis Papers’ (1991) 
Zegt over Racisme dat het "Het een lokale en/of wereld systeem van macht is, gestructureerd en in stand 
gehouden door personen die zichzelf als wit classificeren, hetzij bewust of onbewust. Dit systeem bestaat uit 
patronen van perceptie, logica, symbolen vorming, gedachten, uitspraak, actie en emotionele respons, evenals 
gelijktijdig optreden in alle gebieden waar mensen actief zijn (economie, educatie, amusement, arbeid, 
rechtspraak, politiek, religie, seks en oorlog". De ultieme opzet van het systeem is om witte genetische 
vernietiging op aarde te voorkomen. Deze hooggeleerde mevrouw is een expert op het gebied van White studies 
en is ook op basis van observaties tot schrikbarende conclusies gekomen. Ik adviseer iedereen om de Isis Papers 
te lezen. Ze beschrijft ook aan de hand van symbolen over het fenomeen ‘verkrachting’ en vooral hoe het gebruikt 
wordt als machtsinstrument.  
 
Dat er niet een grote meerderheid van de Nederlandse samenleving in opstand is gekomen tegen het oorzakelijk 
verband dat in het interview van Niemöller wordt gelegd kan gezien worden in perspectief van de onvoldoende 
kennis over racismesystemen, ideologen en de effecten. 
 
Degenen die slachtoffers zijn van de racistische waandenkbeelden zullen altijd het slachtoffer blijven omdat het 
enige wat bij de racist telt is overleven. Om die redenen moeten we racisme tot aan de wortel bestrijden. Alleen 
dan kan de racist worden uitgeschakeld. Immers de racist is er vooral op gericht om de waandenkbeelden te 
consolideren. 
 
Merlin Stone schrijft in Three thousand years of racism’ (1981) dat racisme een proces is dat is ingewijd in een 
economisch aspect gemotiveerd door hebzucht waarna rationeel verklaard in culturele termen.  
Als voorbeeld noemt zij: cultureel racisme. Belangrijke criteria zijn: er is sprake van geoorloofde diefstal van 
eigendommen bijvoorbeeld land; bodemschatten. Dit geldt ook voor onbetaalde arbeid. Cultureel racisme is het 
beeld dat men over de ander heeft, bv. het toe-eigenen van land in Afrika, de Amerka's omdat in de perceptie van 
de Europese zogenaamde veroveraars de bewoners aangeboren immoreel, slecht, demonen, kannibalen, 
koppensnellers, wilden, bloeddorstig, gemeen, heidenen, duivels, crimineel, seksueel pervers etc. zijn. Dit 
was puur gericht op het dehumaniseren van de zwarte mens. 
 
Marimba Ani (hoogleraar antropologie) (2010) spreekt van morele inferioriteit van de culturele ander. ( Yurugu: 
an African-centered critique of European Cultural Thought and behaviour) 
 
Institutioneel racisme komt voort uit de ideologie van racisme die ten doel had om de Afrikaanse mens tegen 
elkaar uit te spelen, hen hun waardigheid af te nemen door hen tot slaaf te maken waardoor hun nazaten de 
geconditioneerde trauma's met zich meedragen en slaaf zijn geworden van de Europese consumptie en 
oorlogvoering maatschappij. 
 
Is Dave Ensberg dapper? 
Dave Ensberg is zonder twijfel, dapper. Samen met hem al die mensen die nu strijden voor gerechtigheid en het 
uitbannen van verwerpelijke theorieën. U bent allen dapper. In de ogen van de VN; van de CERD, van de CSW 
van de UNESCO, van de Deskundigen van de VN Werkgroep van mensen van Afrikaanse afkomst zijn wij 
dappere mensen. Activisten die beschaving terug willen brengen in de wereld en af willen rekenen met 
racistische theorieën en ideologieën. Het is de plicht van iedere burger waar ook ter wereld om dat te doen. 
Grantangi Dave. Je staat niet alleen. Omdat, Touch one is Touch all.  
Barryl A. Biekman, voorzitter LPS. ALTIJD IN SOLIDARITEIT, 9 maart 2014 


