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“GRIJP DE KANS EN MAAK BELEID”. 

Dit is het motto van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) op grond waarvan zij 

elk moment benut om buitenparlementaire invloed uit te oefenen. Want wie men niet 

ziet, hoort men niet en wie men niet hoort ziet men niet. 

Het behoeft geen betoog dat politieke-, maatschappelijke- en economische invloed 

leidend zijn om duurzame vooruitgang te borgen. Zo zijn er burgergemeenschappen in 

Nederland die duurzaam kunnen floreren vanwege hun actieve deelname in nationale-, 

provinciale- en lokale politieke- en overheidsstructuren inclusief de colleges van staat, 

het bedrijfsleven, academische instellingen. Ook omdat zij, vanwege de positie, 

beschikken  over de materiele en immateriële resources om de voorsprong te 

consolideren. 

Burgergemeenschappen in een gemarginaliseerde positie hebben alle baat bij politici die 

bereid zijn om te luisteren en zich willen verdiepen in het gepresenteerde vraagstuk met 

als doel vervolgstappen te kunnen zetten. Is er behoefte aan Coalitiepartners die de 

nieuwe bestuurscultuur niet met de mond belijden maar met het hart en handelingen.  

 
LEESWIJZER 
 
We beginnen met enkele noties  
Waarna een korte impressie over de voor het Landelijk Platform Slavernijverleden 
relevante onderwerpen. Deze betreffen: 
1. De rol van de Burgemeester in de strijd tegen racisme.  
2. Etnisch profileren, het rasbegrip en risicoprofielen  
3. Relatie racisme, kolonialisme en slavernijverleden. 
4. Het politieke, bestuurlijke-, beleid- en handelingskader 
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A. De noties 
 
De pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling 
Erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling zijn drie onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden begrippen/pijlers om beleids- en handelingskaders, instrumenten, 
programma’s en projecten daarop af te stemmen.  
Inherent aan een nieuwe bestuurscultuur is transformatie. Transformatie op het gebied 
van systemen en structuren om de nieuwe bestuurscultuur handen en voeten te geven. 
Dat betekent ook transformatie in ‘systeemdenken’. En dat is precies het punt waar het 
denken in termen van ‘gelijkwaardigheid’ en/of ‘positieve discriminatie’ van betekenis zal 
moeten zijn. Een Commissielid noemde positieve discriminatie als inzet om de 
gelijkwaardigheid te kunnen bereiken.  
 
Positieve discriminatie is een concept dat zijn oorsprong vindt in de politiek van de 
voormalige Tanzaniaanse President Julius Nyerere. Zijn missie was gericht op 
evenredige vertegenwoordiging van Tanzanianen in de verschillende posities binnen de 
overheidssectoren, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld met als hoofdprioriteit 
meer vrouwen in topposities. Met processen op het gebied van het dekoloniseren van het 
denken en doen hoopte Nyerere plaats te maken voor het africentrisch perspectief. 
De strategie van deze voormalige President is vanwege het succes op het gebied van 
instroom en doorstroom van vrouwen in topposities wereldwijd als beleidsinstrument, 
ook in Nederlandse context, als goede praktijk ingezet.  
Belangrijk is de notie dat de minister oren had naar de gepresenteerde strategie. Het LPS 
stelt voor om de term positieve discriminatie te vervangen door de reed gebruikte term 
positieve actie. 
 

B. Impressies naar aanleiding van het Debat op 24 februari 
 
We hebben met z’n allen de worsteling van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie waargenomen op momenten dat ze antwoord moest geven op 
bepaalde vragen. De voorzichtigheid bij de formulering van haar antwoord op vragen 
zoals op het gebied van het ras- en racismebegrip. 
 
Een belangrijke vraag van de vragenstellers. Het racismebegrip is relevant in perspectief 
van de kabinetsvisie, -missie en strategie. Dat de minister niet in staat was om het 
racismebegrip in één volzin samen te vatten was begrijpelijk omdat ook wij va mening 
zijn dat racisme een fenomeen is die vele gezichten kent. Vandaar dat het niet eenvoudig 
is racisme in een waterdichte definitie samen te vatten. Het gaat vooral om het belang, 
filosofie (denken), ideologie (maatschappijvisie), missie en strategie, (economische) 
machtssystemen en instrumenten het begrip wordt gedefinieerd.  
Het LPS gaat ervan uit dat de minister beseft dat een goede definitie belangrijk is om tot 
effectieve maatregelen aan te sturen. Een duik in de inhoud van deze 
https://app.box.com/s/r1ev4op8dymzsvjynhcq1zmh1504lp4z link zal leiden tot 
vermeerdering van de aanwezige kennis en inzicht. 
 
 
 

https://app.box.com/s/r1ev4op8dymzsvjynhcq1zmh1504lp4z
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1. De rol van de Burgemeester in de strijd tegen racisme 

Aan het begin van het debat werd de toon sterk ingezet: over een Giethoornse gezin 
(moeder en zoon) die het slachtoffer is geweest van verschillende vormen van racisme 
en een niet adequaat optredende gemeentebestuur en daartoe bevoegde instellingen.  
De minister liet zich van haar beste kant horen over de voorgestelde aanpakken van dit 
specifiek vraagstuk. 
 
Interessant is dat ook de rol van de burgemeester ter sprake kwam. 
In dit verband wil het LPS het volgende onder de aandacht brengen. 
In het kader van City Diplomacy is de burgemeester en so wie so het College van 
Burgemeester en Wethouders en de Raad een ijzersterk ‘instrument’ in het kader van de 
naleving van het CERD-, het Europese- en het Internationale Mensenverdrag. Dat is 
precies de reden waarom we in 2021 de Resolutie terzake het VN Internationale 
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst in het Nederlands hebben vertaald.  
https://app.box.com/s/mlurqpg659s8jzdo4566cmm2fpb9shfu. Om de kennis erover te 
bevorderen.  
 
En onderwerp in dit verband is het gemeentelijke interne personeelsbeleid (HRM). 
Belangrijke instrumenten van inzet zijn:  de gemeentelijke klachtencie’s (als die er zijn); 
ondernemingsraden. De Externe klachtencie’s ondermeer van de VNG die net als de 
ADV’s worstelen met de uit te voeren taak. Adequate kennis over uitingsvormen van 
meervoudig racisme bijvoorbeeld op het gebied van Afrofobie ontbreekt. 
 
2. Etnisch profileren, het rasbegrip en risicoprofielen 

  
Dit onderwerp was de kern van de beraadslagingen 
De beraadslagingen gingen onder meer over het juridisch toetsingskader etnisch 
profileren en de vraag om aan te geven wanneer risicoprofielen leiden tot discriminatie. 
Mede in het kader van de gehanteerde algoritmes.  We kunnen niet anders stellen dan da 
het een zeer interessant debat was dat heel veel heeft opgehelderd. Het debat ging over 
mensenrechtelijke juridische minimumnormen die door het College voor de Rechten van de mens 
uiteen zijn gezet om aan te geven wanneer risicoprofielen leiden tot discriminatie op grond van ras of 
nationaliteit. Een terechte opmerking van een Commissielid die van oordeel was dat ras nooit het 
criterium kan zijn. En vooral niet als die gelijk gesteld wordt met etniciteit. Dat is  precies waar het 

LPS aan zijn zijde stond.  Een oplossing om af te rekenen met deze discussie ziet het LPS 
vooral in de verruiming van artikel 1 van de Grondwet zoals door de CERD in 
verschillende concluding observations sinds 2010 aan het Koninkrijk der Nederlanden is 
aanbevolen. Toch heeft het LPS uit de beraadslagingen de indruk overgehouden dat de 
verruiming van artikel 1 van de Grondwet met etniciteit’ en ‘nationaliteit’ niet de 
prioriteit is van Parlement en Kabinet om korte metten te kunnen maken met het feit dat 
ras vertaald blijft in de zin van etniciteit. 
Belangrijk is het antwoord op de vraag hoe Nederland eruit zou zien indien de grondwet 
met deze twee gronden zou worden verruimd. 
Let op in de inhoud van deze onderstaande link wat het LPS het Parlement aanbeveelt 

https://app.box.com/s/q3cdki2yyg6sihmyt8qpqg3fjmkbn170 . Ook over het Ras begrip 
waarover het debat ging.  Het LPS kan zich niet voorstellen dat het College voor de 
Rechten van de mens dit omissie volhoudt. 

https://app.box.com/s/mlurqpg659s8jzdo4566cmm2fpb9shfu
https://app.box.com/s/q3cdki2yyg6sihmyt8qpqg3fjmkbn170
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Het maakt pijnlijk duidelijk waarom we in multicultureel Nederland zullen blijven 
worstelen met het hoog eurocentrisch gehalte van gedrag en handelen dus ook van 
instituties waarbij wij anders van verwachten.   
 
Let op hier in deze link het antwoord 

https://app.box.com/s/nkct2y3bk8qfi57m2t4rlyg0fhj2eays van voormalig minister van 

Engelshoven over een verzoek terzake verruiming van artikel 1 van de Grondwet met de 

desbetreffende gronden als reactie naar aanleiding van de brief 

https://app.box.com/s/5ytsvmqnnua31n6yhdhb8u39pvbwmrv8 aan voormalig 

minister Ollongren. Let ook opdat  wat haar voorganger Bussemaker schrijft over een 
verbod op ‘zwarte piet’ hier in deze onderstaande 

https://app.box.com/s/bch6dewk6yqz6wpxukf5i60r7z4gnr53 link. Advies aan de 

huidige minister van Binnenlandse Zaken om ook te putten uit de brief in deze 

https://app.box.com/s/fe41ezzdt3gqsc6pak6mazf8wiz8b0q7 link aan voormalig 

staatssecretaris Dekker, Zijn antwoord luidde dat ‘zwarte piet’ een kinderfeest is.  

 

Dus is de vraag: hoelang burgers van Afrikaanse afkomst, Nazaten van de tot slaaf 

gemaakten nog moeten lijden onder het Juk van Afrofobie.  

Tijdens het hele Commissiedebat is deze term door geen enkele Commissielid gebruikt. 

Een belangrijke indicatie voor de gemeenschap(pen) over het belang van een 

buitenparlementaire (volks)beweging. 

 
3. Relatie  racisme, slavernij- en koloniaal verleden 
Het LPS vindt het logisch dat een debat over racisme en discriminatie refereert aan het 
slavernij – en koloniaalverleden van Nederland. Onderhavige vragen van Commissie 
leden waren dan ook terecht. Het was verademend dat een Commissielid zich uitsprak 
over Reparatory Justice en de minister over Herstelbetalingen. 
Het gevoel bekroop ons dat de minister zich voor het blok gezet voelde en bediende zich 
dan ook van een simpele omschrijving van het Racismebegrip. Dit als uitleg op grond 
waarvan het Kabinet beleidsmaatregelen en daarop afgestemde instrumenten, 
voorzieningen en projecten wenst af te stemmen, te structuren en te coördineren. De 
‘gecoördineerde aanpak’ gaat bijvoorbeeld uit van ondermeer:  
- Een nationale coördinator tegen racisme en discriminatie. 
- Een staatscommissie tegen racisme en discriminatie. 
- De Landelijke Branch Anti Discriminatie.  
- De Anti Discriminatie Voorzieningen. 
 
Het LPS heeft al ruimschoots aangetoond de relatie racisme en het slavernij en koloniaal 
verleden van Nederland en heeft daarbij twee belangrijke paragrafen uit de DDPA 
aangehaald. Ook is verwezen naar de reactie van de President van de Nederlandse Bank 
tijdens persconferentie over het onderzoeksrapport over het DBN slavernijverleden. De 
President was geschrokken van het Racisme gehalte die de tot slaaf gemaakten moesten  
ondergaan. Enkel daarom en alleen zou het moeten pleiten voor de implementatie van 
de DDPA als onderdeel van Reparatory Justice.  
Dat we het hier hebben over een ingewikkelde materie bleek op het moment toen de 
minister een onderscheid maakte tussen het slavernijverleden enerzijds en het koloniaal 

https://app.box.com/s/nkct2y3bk8qfi57m2t4rlyg0fhj2eays
https://app.box.com/s/5ytsvmqnnua31n6yhdhb8u39pvbwmrv8
https://app.box.com/s/bch6dewk6yqz6wpxukf5i60r7z4gnr53
https://app.box.com/s/fe41ezzdt3gqsc6pak6mazf8wiz8b0q7
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verleden van Nederland anderzijds. Gesuggereerd werd om deze onderwerpen als twee 
afzonderlijke trajecten te beschouwen.  
 
In de visie van het LPS is er sprake van twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
fenomenen. De ‘kolonie’ Suriname bijvoorbeeld is ontstaan op het moment dat een 
vreemde ‘mogendheid’ zich het land dat de Inheemsen toebehoorde op 
wreedaardige wijze (genocide) ongeoorloofd toegeëigende (diefstal) ten behoeve 
van het stationeren van het gestolen ‘productie kapitaal’ (tot slaaf gemaakte 
Afrikanen) met als doel de macht (Bestuur) over mens en land uit te oefenen en 
dwangarbeid van de Afrikaanse tot slaaf gemaakte mogelijk te maken. (lees ook uit 
de Vrede van Breda 31 juli a.s. 322 jaar geleden De vrede van Breda - Erfgoedweb 
Breda) 
Des te ingewikkelder wordt het wanneer op het gebied van Reparatory Justice de 
periode van contractarbeid ook betrokken wordt bij het debat. Ter vermeerdering van 
kennis en inzicht, teneinde spraakverwarring te voorkomen geven wij in overweging om 
te putten uit werken van twee vooraanstaande wetenschappers: Dr. Radjinder 
Bhagwanbali (Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar 
Suriname, 1873-1916, Amrit 2010) en uit Professor Dr. Chan Choenni (Het Hindostaanse 
arbeidscontract en het Immigratietraktaat - Chan E.S. Choenni - Hindorama & De 
werving van Hindostaanse contractarbeiders in India - Chan E.S. Choenni - Hindorama.  
Waar leg je dus de lat wanneer het gaat om het Nederlandse koloniaal verleden? 
Kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat iedere bevolkingsgroep recht heeft op een 
debat in perspectief van de eigen geschiedenis. 
 
 
4. Het politieke, bestuurlijke-, beleid- en handelingskader 
 
Maar wat als tijdens het debat, Kabinet noch Parlement op geen enkel moment hebben 
gerefereerd aan de VN Durban Declaration en het Actieprogramma (DDPA 2001) door 
de VN inclusief Nederland geadopteerd op 27 maart 2002. A.s. 27 maart 20 jaar geleden. 
Ook niet gerefereerd aan het Internationaal VN Decennium voor mensen van Afrikaanse 
afkomst. Wat is er toch aan de hand? 
Wat hebben we in dit verband van de Coalitie te verwachten. Te bedenken dat het de 
Christelijke (Verhagen) en VVD (Rosenthal Fracties zijn geweest die op verschillende 
momenten van hun functioneren de antipropaganda lobby hebben aangevoerd om de  
DDPA te verbieden. Ondanks de lobby is de DDPA in april 2009 door de VN herbevestigd 
tijdens de Durban Review Conferentie. 
2005 is de laatste keer dat de DDPA in een Overheidsactieplan is genoemd maar dan in 
duidelijke bewoordingen: we nemen er afstand van. Lees hier 
https://app.box.com/s/vzlfqtznlqsfs92cjplfpovqv9f1k6wt meer. Dit terwijl velen zich 
gedurende een aantal jaren in gecoördineerd door hetzelfde ministerie waren 
uitgenodigd om input te leveren voor het Nationaal Actieplan. 
Het document in deze https://app.box.com/s/57sppup7hdeq6uok4day23dsed4y483f  
link geeft een opsomming van alle voor de achterbannen van het LPS relevante artikelen 
en paragrafen in het DDPA actieprogramma. 
Slecht teken dus dat tijdens het debat door geen enkele Commissielid naar deze 
belangrijke documenten werd verwezen. 
 

https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-vrede-van-breda/#:~:text=De%20vrede%20van%20Breda.%201667.%20tekening%20van%20de,%281665-1667%29.%20Verder%20waren%20ook%20Frankrijk%20en%20Denemarken%20vertegenwoordigd.
https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/de-vrede-van-breda/#:~:text=De%20vrede%20van%20Breda.%201667.%20tekening%20van%20de,%281665-1667%29.%20Verder%20waren%20ook%20Frankrijk%20en%20Denemarken%20vertegenwoordigd.
https://www.hindorama.com/het-hindostaanse-arbeidscontract-en-het-immigratietraktaat-chan-e-s-choenni/
https://www.hindorama.com/het-hindostaanse-arbeidscontract-en-het-immigratietraktaat-chan-e-s-choenni/
https://www.hindorama.com/de-werving-van-hindostaanse-contractarbeiders-in-india-chan-e-s-choenni/
https://www.hindorama.com/de-werving-van-hindostaanse-contractarbeiders-in-india-chan-e-s-choenni/
https://app.box.com/s/vzlfqtznlqsfs92cjplfpovqv9f1k6wt
https://app.box.com/s/57sppup7hdeq6uok4day23dsed4y483f

