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Geacht bestuur 

Door het gebruik van het N-woord door mevrouw Sherida Campagne zou de indruk kunnen 

ontstaan dat uw organisatie het eens is met de uitspraak tijdens de mede door uw Stichting 

georganiseerde bijeenkomst. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat we u dit bericht over 

de vele betekenissen van het N-woord doen toekomen, hierin: 

https://app.box.com/s/xaus8ipkjwl8ra78xwwcrtxr4zn7w7qs. Dat de inhoud moge leiden 

tot vermeerdering van kennis en inzicht. We hopen op het besef dat de introductie van het 

N-woord is ontstaan om de Afrikaanse mens te ontwortelen van zijn Afrikaanse identiteit en 

te dehumaniseren. Net als Nigeria (Niger Area) en de Nigerdelta. Het verhaal gaat dat deze 

benamingen zijn bedacht om de Kingdoms in Afrika om zeep te helpen; Niger is bedacht als 

de zone van de leefgemeenschappen van ‘zwarthuidigen’ die werden gecategoriseerd op 

basis van stereotypische pseudo wetenschappelijke waandenkbeelden.  

Beluistert u ook het Radio interview over het gebruik van het N-woord door vakbondsleider 

Hooghart hier: https://m.apintie.sr/v19962 . De brief aan hem treft u aan in deze 

https://app.box.com/s/y9qjofaqd41x7md24ctq1132godq64nn link. 

We zijn in ieder geval blij dat het de goede kant opgaat in Suriname met het streven naar een 

gecoördineerde, gestructureerde bundeling van de rijke Afrikaanse Surinaamse 

gemeenschappen. In dit verband geloven we sterk in de toegevoegde waarde van de 

Beweging Zwarte Vooruitgang. We feliciteren Suriname met deze vooruitstrevendheid.  

Te uwer informatie: deze brief hebben we ter kennisneming gestuurd naar de media die het 
LPS om een reactie hadden gevraagd over het gebruik van het N-woord door mevrouw 
Campagne.  
 
Verblijven 
Hoogachtend 
Vriendelijke groet 
Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden 

https://www.srherald.com/suriname/2021/07/05/negers-moeten-stoppen-zichzelf-neer-te-halen/
https://app.box.com/s/xaus8ipkjwl8ra78xwwcrtxr4zn7w7qs
https://m.apintie.sr/v19962
https://app.box.com/s/y9qjofaqd41x7md24ctq1132godq64nn

