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Advies aan de  
Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken  

Organiseer een Werkbezoek aan  

 
Fort Elmina (Ghana) 

 
 Fort Amsterdam (Ghana) 

 

 
Fort Gorée/Goeree/Goede rede 

(Senegal) 
 

 
Teneinde belangrijke inzichten op te doen over wat zich in die ‘trieste’ eeuwen onder 
‘Nederlandse Regiem’ heeft afgespeeld. Om oog in oog te staan met de geschiedenis. 
Voor het gevoel en de beleving, om in het kader van Reparatory Justice, samen met de 
Nazaten van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten tot een Rechtvaardig Pakket aan 
maatregelen te komen. Dit ter vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.  
Het LPS adviseert om ook een Werkbezoek te ondernemen richting Republiek 
Suriname en aan de Gebieden in Curacao bij de Wateren tussen de Cactussen, die 
destijds zijn vergiftigd om de heldhaftige overwinningsdrift van de verzetsheld 
Thoula en zijn volgelingen te stoppen. Bezoek ook de zoutpannen in St. Maarten.  
 
De President van de Nederlandse Bank adviseren we om mee te gaan. Met het oog op 
het Pakket aan Duurzame Maatregelen in het kader van een Gecoördineerde, 
Gestructureerde Samenhangende Integrale Aanpak. 
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Aan de Leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken  
Via de Voorzitter 
 
Datum: 21 februari 2022 
 
Betreft: Aanstaande Commissie debat over Racisme, Discriminatie en Mensenrechten 
BIJLAGE: 1 
 
Geachte leden,  
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
In verband met het aanstaande Commissiedebat over Racisme, Discriminatie en 
Mensenrechten nemen wij hierbij de vrijheid om een aantal nieuwe inzichten aan u voor te 
leggen. We willen geen enkel moment onbenut laten. Voor het LPS zijn Racisme en 
Discriminatie onlosmakelijke onderwerpen van Mensenrechten. Deze stelling baseren wij op 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verschillende Verdragen die 
daaronder vallen. Het CERD-verdrag bijvoorbeeld dat door het Nederlandse Parlement is 
geratificeerd. https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx . We vragen opnieuw 
uw attentie voor: 
 
1. De VN Durban Verklaring en Programma van Actie (DDPA 2001) 
https://app.box.com/s/kbtu7tjdwtbpiusbuyeuqf6b4o4a3bpr 
Dit is het belangrijkste actie-georiënteerde document dat ooit door de Verenigde Naties op 
het gebied van de bestrijding van alle vormen van meervoudige racisme is aangenomen met 
ondermeer een link naar het trans-Atlantische slavernijverleden.  
 
Het is ook belangrijk omdat in dit document het artikel is opgenomen waarbij slavernij, de 
trans-Atlantische slavenhandel en kolonialisme als misdaden tegen de menselijkheid zijn 
verklaard 
 
In Nederland heeft dit document na 20 jaar nog niet geleid tot implementatie in een 
Nationaal Actie Plan (NAP).  
In 2005 toen we - civil society organisaties, NGO’s (maatschappelijk middenveld & 
minderhedenorganisaties), mensenrechtenorganisaties, Anti Discriminatie Bureaus onder 
regie van departementsvertegenwoordigers -, het NAP bijna rond hadden, besloot voormalig 
minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) onder druk van externen!!!! dat 
er geen NAP komt.  
Net als bij de Toeslagen affaire zou het goed zijn als u een diepgaand onderzoek zou doen 
instellen over de reden dat de DDPA angstvallig blijft vermeden.  
 
2. Het Internationaal VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) 
https://app.box.com/s/kbtu7tjdwtbpiusbuyeuqf6b4o4a3bpr 
Dit document heeft ook nog niet geleid tot de implementatie in een Nationaal Actie Plan.  
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Een verzoek uit 2017 https://app.box.com/s/vmavj8vdr1c8rimakb1egcl0liu2kzp1 is nooit 
gehonoreerd. We zijn thans in het zevende jaar van het Decennium. Put u ook hieruit: 
https://app.box.com/s/ndb880vh5ds8fbd4n6h4iwfnxrz8fbjq.  
 
Leest u verder in de bijlage 
 
Wij danken u voor uw aandacht en  
wensen u wijsheid en een succesvolle beraadslaging toe. 
 
 
Hoogachtend, 
Vriendelijke groeten 
 
Dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden 
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BIJLAGE  
 

1. Legitimatie Relatie Afrofobie en het slavernijverleden 
 
Legitimatie 1 
De President van De Nederlandse Bank, heeft tijdens de Persconferentie betreffende het 
DNB onderzoek over de betrokkenheid van de DNB bij de trans-Atlantische slavenhandel en 
slavernij, geen misverstand erover laten bestaan. Hij was zichtbaar geschrokken van het 
Racisme die de tot slaaf gemaakten hebben moeten ondergaan en doorstaan. 
We hebben het dan over de tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders waarvoor er sinds de 
afschaffing van de slavernij, nog geen oplossing op het gebied van Reparatory Justice is 
gevonden. Dat houdt ook in de bestrijding van de effecten (erfenis). We koesteren hoop en 
vertrouwen dat u het verschil gaat maken. 
 
Als dat een ons een stapje vooruit helpt: 
Het LPS adviseert een Werkbezoek van uw Commissie aan Fort Elmina & Fort Amsterdam 
(Ghana) en Gorée (Senegal). Dit teneinde belangrijke inzichten op te doen over wat zich in 
die ‘trieste’ eeuwen onder ‘Nederlandse Regiem’ heeft afgespeeld. Om oog in oog te staan 
met de geschiedenis. Voor het gevoel en de beleving, om in het kader van Reparatory 
Justice, samen met de Nazaten van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten tot een Rechtvaardig 
Pakket aan maatregelen te komen. Dit ter vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.  
Het LPS adviseert om ook een Werkbezoek te ondernemen richting Republiek Suriname en 
aan de Gebieden in Curacao bij de Wateren tussen de cactussen, die destijds zijn vergiftigd 
om de heldhaftige overwinningsdrift van de verzetsheld Thoula en zijn volgelingen te 
stoppen. Bezoek ook de zoutpannen in St. Maarten. De President van de Nederlandse Bank 
adviseren we om mee te gaan. Met het oog op het Pakket aan Maatregelen in het kader van 
een Gecoördineerde, Gestructureerde Samenhangende Integrale Aanpak. 
 
 
Legitimatie 2 

In dit verband willen we uw aandacht vestigen op twee belangrijke artikelen in de 

eerdergenoemde VN Durban Verklaring en het Programma van Actie 

https://app.box.com/s/kbtu7tjdwtbpiusbuyeuqf6b4o4a3bpr  

Onder Bronnen, oorzaken, vormen en hedendaagse uitingen van racisme, 

rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.  

 

In Artikel 13 wordt erkend “dat slavernij en 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, 

wij erkennen tevens dat slavernij en slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid zijn en  

 

dat altijd hadden moeten zijn, in het bijzonder de trans-Atlantische slavenhandel,  
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en een van de grootste bronnen en uitingen vormen van racisme, rassendiscriminatie, 

vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, en dat Afrikanen en personen van  

Afrikaanse afkomst, alsmede personen van Aziatische afkomst en inheemse volken het 

slachtoffer van deze daden waren en er nog steeds de gevolgen van dragen” 

Dit artikel legitimeert het verband tussen Afrofobie en slavernij, slavenhandel en in het 

bijzonder de trans-Atlantische slavenhandel. We hopen dat het voor u duidelijk is dat het 

hier - voor wat betreft het Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel en 

slavernij - om de Afrikaanse volkeren gaat. U bent pas volledig als u niet voorbijgaat aan de 

rollen van de VOC en de WIC. 

Voor wat betreft de Aziatische Volkeren: In 2001 hebben de Indiase Dalit- (Dalit - Wikipedia) 

vertegenwoordigers tijdens de VN Wereld Anti Racisme Conferentie (WCAR) in Durban Zuid 

Afrika met succes gestreden voor de adoptie van “personen van Aziatische afkomst” in dit 

artikel 13. Het 2000 jaar oude religieuze Kastenstelsel was een belangrijke aanleiding 

daartoe hoewel deze vorm van ‘Racisme’ niet met naam en toenaam in het artikel 13 is 

genoemd. Dit vanwege het verzet van de Indiase Staatsdelegatie tijdens de WCAR die van 

mening was dat het op religieuze grondslagen gebaseerde Kastenstelsel niet meer bestaat. 

De aanwezige Dalits vertegenwoordigers dachten daar anders over. Als compromis om de 

DDPA te aanvaarden werd het Kastenstelsel uit dit artikel 13 gelaten.  

In artikel 14 wordt erkend dat het Kolonialisme tot racisme, rassendiscriminatie, 

vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid heeft geleid en dat Afrikanen en 

personen van Afrikaanse afkomst, alsmede personen van Aziatische afkomst en inheemse 

volken het slachtoffer waren van Kolonialisme en er nog steeds de gevolgen van dragen. De 

VN bevestigen dat de koloniale structuren mede de oorzaak zijn van de aanhoudende sociale 

en economische ongelijkheid op vele plaatsen in de wereld.  

Dit artikel bevestigt de toestand van personen van Afrikaanse afkomst. In 2014 is 

vastgesteld dat personen van Afrikaanse afkomst het meest te lijden hebben onder alle 

vormen van meervoudig Racisme (Afrofobie) vanwege het Verleden en de daarmee 

gepaard gaande achterstellingen. Dat is dan ook de reden geweest van de adoptie door de 

Verenigde Naties van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse 

afkomst. De VN hoopte met de Adoptie tot Politieke Wil aan te sturen.  

Legitimatie 3 
We willen uw aandacht vestigen op de onderstaande passage uit de EU Parlement Resolutie 
(2019) over de ‘Fundamentele Rechten Van Mensen Van AfrikaanseAfkomst.pdf’ 
https://app.box.com/s/l3ujru3g71r4mxclmwdu93xk2y2qxjkf (Nederlands vertaald) 
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“…overwegende dat de begrippen "afrofobie", "afrifobie" en " tegen mensen met een 
donkere huidskleur gericht racisme" duiden op een specifieke vorm van racisme, met inbegrip 
van geweld en discriminatie, die zijn voedingsbodem heeft in misstanden uit het verleden en 
negatieve stereotypering, en die leidt tot uitsluiting en ontmenselijking van personen van 
Afrikaanse afkomst; overwegende dat dergelijke praktijken een gelijkenis vertonen met de  
repressieve structuren uit de tijd van het kolonialisme en de trans-Atlantische slavenhandel 
en dat dit ook door de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa wordt 
erkend;” 
 

Het LPS vertrouwt erop dat u bent overtuigd.  
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