July 7 LET’S BREATH AGAIN by Leo Regeer Black 2020
Life Matters ,about RACISM & Discrimination
during SARS-Cov-2(CoVid-19)

The SHIELD model Regeer ®
S Sophisticated
H Healthy
I
5

Intelligent

E Ending
L Limit
D Disease-escalation(s)
ZIE WWW.LEO.NL voor download documenten
Ik adviseer de lezer uitdrukkelijk om kennis te nemen van:

10

de SHIELD METHODE REGEER ® update 00.2 volgt snel in juli 2020
SHIELD : Sophisticated Healthy Intelligent Ending and Limitation of Disease -escalation(s).
1) Op welke wijze nu en in de toekomst aan een beter en breder advies op
alle menselijke dimensies voldaan kan worden
en

2)
15

Hoe de maximaal mogelijke veiligheid medisch, ethisch en sociaaleconomisch voor de bevolking gegarandeerd kan worden in geval van een
virusuitbraak.
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Samenvatting ( zie mijn verantwoording in 1e document OUTLOOK April 2020)
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Ik beschrijf in dit document vanuit mijn visie over de achtergronden van racisme en
discriminatie, juist in deze periode waarin mensen bang zijn gemaakt voor onbekende gevolgen
van een virus. Racisme en discriminatie zijn twee volledige verschillende begrippen die worden
bechreven vanuit mijn Radar Methode Regeer®. Ik geef ook uitleg over de verschillende
begrippen angst en vrees, die ten grondslag liggen aan wereldwijde demonstraties Black life
matters juist nu in deze periode. Ook hier reageren regeringen en politiek leiders mijns inziens
niet op de correcte wijze, daar waar sprake is van onveiligheid gevoelens bij alle betrokken
burgers, dienen politiek leiders hun verantwoordelijkheid te nemen om veiligheid voor al die
burgers te waarborgen. De voorbeelden Black life matters(USA), de “Mohren strasse”(D) en de
Zwarte Piet discussie (NL) worden vergelijkend beschreven, zodat de lezer hopelijk het verband
tussen deze verschillende situaties in landen kan begrijpen.
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Gedrag van mensen: Wild west Cowboy mentaliteit?
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Lang geleden, eind 70er jaren, werd ik afdelingshoofd in een klein verpleeghuis in Den Haag,
er werkten zo’n 40 verpleegkundigen/ziekenverzorgenden. Ongeveer 10 medewerkers waren
van Nederlandse afkomst en de meerderheid zo’n 30 medewerkers van Surinaamse en
Antilliaanse afkomst. Dus de gekleurde medewerkers in de meerderheid. En wat gebeurde?
Gedurende de koffie – en lunchtijden was er een totale ‘discriminatie’: de antilliaanse – en
Surinaamse medewerkers bij elkaar in zelfde groep zitten, niet in het Nederlands maar in hun
eigen taal sprekend, lachen en ginnegappen/roddelen over de Nederlandse collega’s, die zich
door hun gekleurde collega’s zwaar gediscrimineerd voelden. Vele werk- en prive conflicten
volgden en de werksfeer was niet echt prettig. In de huishoudelijke dienst werkte Ali, een
geweldig lieve en sympathieke Turkse man, altijd (gebroken) Nederlands sprekend, de vriend
van beide groepen. De oplossing: Ik zorgde voor “evenredig gemixte” pauze tijden, en Ali had
pauze bij beide groepen. Zelf nam ik pauze en demonstratief zitten met mijn Sur/Ant collega’s .
En veel communicatie over respect naar elkaar, uitwisselen werk ervaringen met onze oude
medemensen en binnen drie maanden kwam er begrip en respect over en weer, voelden alle
medewerkers zich meer veilig en verbeterde het werkklimaat aanzienlijk.
Wat kan je hiervan leren? Groepen, personen, die ofwel anders zijn en /of die ofwel in de
minderheid zijn, hebben kans om door de meerderheid gediscrimineerd te worden.
Discrimineren is van alle tijden en van alle mensen, of het nu gaat over welke huidskleur,
sexuele geaardheid, man of vrouw zijn, rijk of arm, intelligent of minder intelligent, afwijkende
opnie of meelopen met de massa, verschil tussen culturen en landen, verschilen in religie, wel
of niet handicaps hebben, ga zo maar door........de eerste reactie van (niet) ieder mens en vele
groepen van mensen is helaas de discriminerende reactie in plaats van trachten elkaar te
accepteren door eerst gewoon te praten met elkaar!
Nog steeds heerst de oude wild west cowboy mentaliteit: eerst schieten, dan praten?
Discrimineren, onderscheiden en accepteren
DISCRIMINEREN
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Welnu, wat is de betekenis van het woord discrimineren? Ik geef wat voorbeelden die je in
woordenboeken en strafrecht kunt vinden:
-

80

85

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van
mensen.
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke
uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein
of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast."

In mijn outlook opiniedocument van april j.l. heb ik het een en ander beschreven op basis van
de vier dimensies van de mens, welnu deze dimensies geven exact aan waarop de ene of
meerdere mens(en) gediscrimineerd kan worden door andere mensen:
De 4 menselijke dimensies

1) De fysieke dimensie
Huidskleur, handicap,
haarkleur, uiterlijk, lengte, geslacht,
2) De psychologische dimensie
Intelligentie,
scholingsgraad, taal, geslachtsidentiteit, geldelijk
vermogen, maatschappelijke klasse, geboorteplaats,
nationaliteit
3) De sociaal emotionele dimensie Sexueel gedrag en
geaardheid, de naam, leeftijd, sociaal gedrag,
4) De spirituele dimensie Godsdienst, politieke voorkeur,
subcultuur, levensovertuiging, zingeving
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Voorbeelden vormen van discriminatie

In de hedendaagse maatschappij heeft discrimineren een negatieve betekenis( ontstaan na de
tweede wereldoorlog), omdat men het onderscheid tussen mensen misbruikt door mensen uit te
sluiten en/of rechten te ontnemen op oneigenlijke gronden.Deze negatieve gedragsvormen die
tot discrimineren leiden, tonen grote overeenkomsten en staan min of meer gelijk aan de
definities van mobbing en terroriseren. Angst en onderliggende vrees spelen een grote rol in
onze maatschappij als negatieve discriminatie plaatsvindt.
Het begrip RACISME berust op het idee, dat het ene volk ondergeschikt zou zijn aan het andere
volk. Ook racisme is van alle tijden en van alle mensen, slavernij ontsond al in de oudheid vanaf
de Romeinse tijd, de vroege Islam en de vroege Christenen.
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Beide begrippen, racisme en discriminatie, berusten op niet correcte vooroordelen.
Veel mensen en sommige wereld leiders/politici vertonen helaas in de context van deze
begrippen veelal ondermijnend gedrag zoals::
110

115

•

Agressief anderen de schuld geven, schamper doen, kritiek geven in plaats van
feedback

•

Narrow minded, blokkeren , dwarsliggen

•

De beste willen zijn ten koste van de ander, anderen onderbreken en in de rede vallen

•

Buitenom lobbyen om anderen voor jouw idee te winnen

•

De clown uithangen, grappig zijn ten koste van de ander

Constructiever gedrag is juist gewenst, zoals communiceren met open mind, feedback geven
aan elkaar, luisteren naar elkaar, inzicht in elkaars beweegredenen bieden en solidair
gezamenlijk tot oplossingen willen komen.

120

125

Wanneer situaties van racisme en/of discriminatie plaatsvinden, zou de professionele houding
van wereldleiders en politici gefundeerd moeten zijn op een open houding ten aanzien van de
functie die zij in hun staat dienen te vervullen en waarvoor zij verkozen zijn:
Het scheppen van de voorwaarden en de condities, dat hun burgers op voet van gelijkheid en
wederzijds respect zich in vrijheid kunnen ontwikkelen om een beter en gelukkig zinvol bestaan
te kunnen opbouwen, een bestaan dat een constructieve bijdrage kan leveren voor een
gezonde en welvarende staat voor alle burgers.
Zie onderstaande definities vanuit mijn Radar methode Regeer:

130

Definitie Pesten - ‘mobbing’ - is het systematisch uitoefenen van agressie, intimidatie en/of
fysiek of seksueel gewelddadig gedrag door één of meer personen. Dit pesten gebeurt meestal
ten opzichte van één persoon, die niet (meer) in staat is of in staat wordt gesteld zichzelf te
verdedigen;

135

Definitie Terrorisme in de maatschappij is het systematisch uitoefenen van schrikaanjagende
agressie, intimidatie en/of fysiek gewelddadig gedrag met wapens door één of meer personen
uit groep(en) in de maatschappij ten opzichte van meestal één persoon of groep in diezelfde
maatschappij, die niet (meer) in staat is of in staat wordt gesteld zichzelf te verdedigen;
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Definitie hevige angst is een onbehaaglijk gevoel met een voor de persoon meestal
onbekende bron, gekoppeld aan een verwachte bedreiging;
Definitie vrees is een onbehaaglijk gevoel met een voor de persoon aanwijsbare bron,
gekoppeld aan een verwachte bedreiging;
140

145

150

De hedendaagse grote economische “Corona crisis”, die in de hele wereld wordt
bewerkstelligd door de( medische model) wetenschap en politiek leiders in alle landen,
ontwikkeld vanuit tunnelvisie in hun obsessieve angst en vrees voor SARS-CoV-2, heeft min of
meer eveneens vrees, angst en agressie/geweld tot gevolg. Vanuit de Lockdowns, de daaruit
voortvloeiende beperkingen en het voor alle mensen ontnemen van de normale sociale
omgang, bewerkstelligt juist dat de onderliggende en al langer bestaande problemen en
conflicten tussen mensen in versneld tempo en hogere intensiteit naar buiten komen.
Demonstraties en protesten die in de USA starten als “I can’t breath” and “Black Lives matter “
worden in de hele wereld VIA DE SOCIALE – EN MAINSTREAM MEDIA gezien en gehoord, de
hele wereld komt (gedeeltelijk) uit de lock down en de mensen voelen zich verbonden, want de
discriminatie problemen zijn weliswaar in verschillende vormen, maar in vele landen herkenbaar
aanwezig. En..alle mensen zijn door regeringen in staat van hevige angst gebracht door het
bang maken voor de gevolgen van SARS-CoV-2.
Die angst is teweeg gebracht voor het onbekende, mensen denken dat ze een hoge kans
hebben om aan het virus te sterven.

155

Maurice de Hond voerde onlangs een statistiek uit in Nederland, hoeveel hoger de Nederlanders hun risico om te
sterven aan een SARS-CoV-2 besmetting inschatten dan dat het werkelijk zo is (Nog los van de kans om überhaupt
besmet te worden).
Bij de Nederlanders onder de 45 jaar schat men die kans meer dan 425 keer zo groot in. Bij mensen tussen de 55 en
64 jaar is dat een factor van 65. En bij Nederlanders tussen 65 en 80 jaar is dat 15.

160

165

Hoe groot denkt u dat de schade is (op allerlei terreinen) dat Nederlanders hun risico’s zo slecht EN IMMENS TE
HOOG inschatten?

Dus met andere woorden mensen in de hele wereld zijn bang gemaakt voor iets onbekends, zij
weten niet wat ze kunnen verwachten. Wanneer er dan een situatie plaatsvindt, waarin veel
mensen zich herkennen, waarin donkere en blanke mensen hun afschuw over uitspreken en
waarin alle mensen hun angst met onbekende bron om kunnen zetten in vrees voor een bij die
mensen wel bekende bron, dan........verenigen die mensen zich met eenzelfde doel voor ogen:
ze kunnen in verbondenheid hun vrees kenbaar maken en gezamenlijk opkomen voor een beter
en rechtvaardiger beleid. Want zie mijn definities van mobbing en terrorisme: gewoonlijk worden
groepen die zich tegen de gevestigde orde richten door regeringen benoemd als terroristen,
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maar zie de definitie: terrorisme kan ook net zo goed worden uitgeoefend door de gevestigde
orde( regeringen, politie en justitie) alswel door individuen/groepen die zich tegen die
gevestigde orde richten.

ONDERSCHEIDEN
175

Discrimineren in de positieve betekenis betekent eigenlijk leren te onderscheiden, de mens die
niet in staat is om de vier verschillende dimensies te onderscheiden, die mens is ook niet in
staat om de mens als een geheel individu te zien.
Maar..het geheel is meer dan de som der delen.

180

185

Naast het onderscheiden van menselijke dimensies moet ook de verbinding tussen die
dimensies gemaakt kunnen worden, de mens moet leren hoe de dimensionele onderscheiden
met elkaar integreren. Men moet leren begrijpen, dat psychologische nadelen invloed kunnen
uitoefenen op de sociaal emotionele dimensie, dat wanneer die beide dimensies bedreigd
raken, dat ook gevolgen kan hebben voor de fysieke dimensie en dat mensen dus ziek kunnen
worden. En als mensen ernstig ziek worden, of ernstig bedreigd in hun bestaan, dan kan de zin
van het leven ook worden bedreigd.Dat de vier dimensies van de mens zoveel mogelijk in
balans met elkaar dienen te verkeren. Als die balans verstoord wordt, dan komen er problemen
voor de mensen. Dat die balans dit jaar hevig verstoord wordt voor vele mensen in vele landen
in de wereld wordt heden wel zeer duidelijk.

ACCEPTEREN
190

195

200

De “Coronacrisis” heeft een effect van versnelling op allerlei fronten, de grootste verandering is
wel naar mijn mening het blootleggen van de grote verschillen tussen de mensen in vele
landen. Ooit las ik het boek “toekomstshock” ( 50er/60er jaren)van Alvin Toffler. Hij beschreef
de theorie van de versnelling, namelijk dat de omgeving van de mens aan snelle verandering
onderhevig kan zijn, maar dat de mens zelf generaties nodig heeft om te veranderen door
evolutie. Door de veranderde omgevingsfactoren kunnen mensen die verandering van
omgeving niet aan en komen in staat van angst en paniek en daardoor in (toekomst) shock. Hij
voorspelde dat dit zal resulteren in massa psychose van de mensheid in de toekomst. Welnu,
dat proces van versnelling is wrang genoeg juist nu ingezet door de wereldwijde lock downs, de
wereld staat stil en die situatie legt als een donderslag alle tegenstellingen tussen de mensen
bloot. De mensen kijken opeens met andere ogen naar de wereld, zien de tekortkomingen in
het menselijk handelen, de grote verschillen tussen groepen mensen, raken zich bewust van de
natuur, ervaren de rust versus het opgejaagde leven, waarderen anderen in hun omgeving, zien
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hoe afhankelijk we zijn van elkaar..... zien pas nu concreet de uitsluitingen van hele groepen
mensen......Het verandert nu opeens de kijk op de wereld door mensen....

205

210

215

220

225

230

De “Corona crisis” maakt pijnlijk duidelijk, dat achtergestelde groepen zoals de AfroAmerikanen in de USA verhoudingsgewijs wel een heel groot percentage slachtoffers SARSCoV-2 hebben vergeleken met de rest van de USA bevolking. Als dan het zoveelste dodelijke
incident plaatsvindt tussen de gevestigde orde (blanke politie) en Afro Amerikaanse dode(n),
dan wordt heel pijnlijk duidelijk hoe de discriminatie in het USA systeem van de maatschappij
nog steeds verankerd is. Dat maakt de woede duidelijk.
En verder veroorzaakt de “Corona crisis” nog veel meer pijnlijke zaken: de chronisch zieken in
de wereld door de SARS-CoV-2 situatie met uitgestelde behandeling of geen behandeling in
ziekenhuizen , die in een later stadium de nadelige gevolgen ondervinden en /of slachtoffer
worden. Dat de miljoenen armen in deze wereld hun baan verliezen en honger gaan lijden, dat
bedrijven het niet gaan redden en daardoor vele miljoenen middenstanders tot de armen gaan
behoren. Dat door de lock downs wereldwijd veel meer huiselijk (seksueel) geweld plaatsvindt ,
meer suïcides en meer vrouwen en kinderen slachtoffers te betreuren zullen zijn. Dat door de
lock down de oudere senioren verhoogd risico lopen door de opgelegde eenzaamheid, dat vele
mensen door hun verminderde lichamelijke immuniteit hoger risico lopen op allerlei andere
(bedreigende) ziekten. Dat door de zinloze scholen sluiting teveel kinderen in de wereld een
grote sociaal-emotionele achterstand en een grote leer achterstand oplopen.....
Het proces van acceptatie, hetgeen ik vanuit de Radar methode beschreef in mijn eerste
document personal OUTLOOK(april 2020) begint met het verzamelen van alle gegevens om
vervolgens een analyse te kunnen maken. Welnu, die fase is nog lang niet gemaakt, het enige
resultaat zijn de vele demonstraties die uitgevoerd zijn op basis van woede, de situaties niet
accepteren. En overhaaste ad-hoc maatregelen voor de korte termijn, die niet echt gaan werken
op de lange termijn.Naar mijn mening dienen de mensen alle verzamelde gegevens te bundelen
en analyseren, dan volgt een proces van communicatie, bespreken en analyseren wat de beste
manier van aanpak kan zijn. Als een dergelijk proces niet plaatsvindt en er geen concreet plan
van aanpak voor de lange termijn komt om de situatie, de systemen proberen te veranderen,
dan verandert er zonder acceptatie van de problemen door alle betrokkenen helemaal niets.
Dan zullen er tot in de lengte van dagen demonstraties volgen op steeds weer nieuwe
incidenten. Van een diepe crisis moet je gebruik maken om te leren voor de toekomst.
Het gedrag van mensen in het heden wordt bepaald door terug te kijken wat het verleden
geleerd heeft en welke verwachtingen voor de toekomst staan

235

Ervaringen uit Verleden + Verwachtingen voor de Toekomst = bepaalt het Heden
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Onderwijs en geschiedenis leren is wellicht de beste handelswijze bij racisme &
discriminatie

240

245

250

255

260

Ik las het nieuws van Berlijn in Duitsland: Juist nu gaat men de naam van een station in de
hoofdstad verwijderen en vervangen door een neutrale naam. Het Berlijnse metro station heeft
de naam Mohrenstrasse. Politici en activisten vinden de naam al een tijd lang “racistisch”...en
nu in de Corona crisis / I can’t breath wordt de naam verwijderd.
Welnu, wie zijn geschiedenis kent, die heeft geleerd, dat de Moren - “Moros” zoals zij zichzelf
noemden - , de naam van een Arabische volk was. Aanvankelijk om de heersende Visigoten te
ondersteunen, werden zij de veroveraars in Spanje Cordoba. Dit volk , komende uit Noord
Afrika t/m Egypte, was hoger beschaafd dan de daar toen wonende Visigoten, Joden en
christenen, zij brachten ook de islam in Europa en veroverden en regeerden van de 7e eeuw tot
de 14e eeuw Spanje, Portugal en grote delen van Zuid Europa. Een periode van ongekende
welvaart en bloei van kunsten en wetenschappen. De Moren verrijkten ook de Spaanse taal
(toen vuil latijn genoemd) met duizenden nieuwe woorden , importeerden suiker en kruiden die
aan etensgewoonten werden toegevoegd (toen nog onbekende produkten) , de oude Romeinse
irrigatie werken en straten/wegen werden onderhouden en gigantisch uitgebreid. De gigantische
Moorse bouwwerken en architectuur zijn heden nog hier en daar te bewonderen, in de grootste
Moskee bouwden de katholieken later een Kathedraal in de binnenruimten! De Moren waren
tolerant en verdraagzaam. De toestand van de lagere volksklassen en van de
Joden verbeterde. De ongelovigen werden niet verplicht tot de Islam over te gaan en hadden
vrijheid van religie. De christenen en de joden mochten hun eigen godsdienst behouden. Hun
kerkklokken mochten zij echter niet luiden en zij moesten een speciale belasting betalen.
Uiteindelijk bekeerden velen christenen en joden zich tot de islam. In de 10e eeuw
overschaduwde Al-Andalus, naam van het Moorse Rijk, alle andere culturele centra van Europa
en ver daarbuiten. In de 14e eeuw werden de Moren verjaagd door de Christenen/ Katholieken,
na een reeks van zeer langdurige bloedige oorlogen.
In veel latere tijden krijgt het woord “Moor” een andere betekenis, nu worden namelijk de
Arabieren benoemd, die zich op het Afrikaanse continent vermengden met Afrikanen en
Berbers als etnische groep. Dus deze Moros krijgen een donkerder uiterlijk.

265

Overigens, dit volk, benoemd als de “Moros” kan men nog steeds terugvinden in delen in en
rond Afrika, maar bijvoorbeeld zijn er ook nog filippijnse “Moros” die in het Moslim gedeelte van
het zuidelijkste eiland Mindanao wonen in de Filippijnen.
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Dus nu , na de glorietijd van de Moren t/m de 14e eeuw, zijn de Moren ineens een etnische
donker(der) gekleurde groep mensen en kan het woord Moor opgevat worden als een
racistische of discriminerende uiting!
Terug naar het begin, de straat in Berlijn met de naam “Mohren strasse”dat letterlijk betekent de
straat van de Moren. .

275

1. je kan de naam Mohrenstrasse in Berlijn tegen deze historische achtergrond ook als een
eerbetoon uit respect benoemen. De Moren waren een tolerant en verdraagzaam volk
en legden de fundamenten voor de welvaart in zuidelijk Europa.
2. Mohrenstrasse kan ook geassocieerd worden met racisme, maar dat doet geen recht
aan de geschiedenis, dat heet geschiedenisvervalsing.
Politieke alternatieven:
1. De straatnaam verwijderen en veranderen, ik vind dat onjuist

280

2. De geschiedenis van de straatnaam kort verklaren, een plakkaat met tekst
toevoegen bijvoorbeeld:
Mohren strasse
De verdraagzame Moren brachten in vroeger tijden welstand en beschaving naar
Europa
Mohren strasse
Die Toleranten Mohre brachte in früher Zeit Wohlstand und Zivilisation nach Europa

285

En vervolgens kan de plaatselijke politicus met achterban dit voorstel bespreken, vervolgens
aan de betreffende actiegroep verduidelijken, publiciteit hieraan geven, de juiste geschiedenis
context in leerprogramma geschiedenis op scholen onderwijzen.

Zwarte Piet discussie in Nederland, VN mensenrechten eist stopzetting
290

295

In Nederland heerst veel discussie over Sinterklaas en zwarte Piet. Sinterklaas is de goedheilig
man /kindervriend, met zijn knecht Zwarte Piet. De Sint Nicolaas hier was een figuur die leefde
rond de 4e eeuw in Spanje, hij deed wonderen voor kinderen en beschermde kinderen. De
Moren kwamen in de 7e eeuw naar Spanje. Min of meer heeft deze traditie ook zijn wortels in
Spanje, het kinderfeest wordt al gevierd vanaf de middeleeuwen met name door katholieken en
van tijd tot tijd bestreden door de christenen, die patroonheiligen verafschuwen. Rond 1880
schreef een Nederlandse onderwijzer een kinderboek, waarin dus Piet als knecht werd
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305

310

toegevoegd aan St Nicolaas, Piet klom door de schoorsteen om kadootjes in de schoenen voor
de kachel van de lieve kinderen te doen. Door de schoorsteen klauterend werd Piet dus Zwarte
Piet terwijl Sinterklaas op een Arabische volbloed hengst over de daken rijdt. Bij de bevrijding
van Nederland in 1945 verzorgden de Canadese bevrijders een Sinterklaas optocht met een
leger aan zwarte Pieten. Sinds een aantal decennia komen Sinterklaas en vele Zwarte Pieten in
Nederland aan op de stoomboot vanuit Spanje. Tot en met de vijftiger jaren in 20e eeuw werd
het Sinterklaasfeest als een onschuldig kinderfeest beschouwd, vele Nederlanders nu
beschouwen dit kinderfeest nog steeds als een waardevolle traditie die wij moeten behouden.
 Welnu, onze huizen hebben geen potkachels meer, overal is centrale verwarming dus
schoentje klaarzetten voor de schoorsteen? Dat kan niet meer, dus Zwarte Piet wordt
niet meer zwart door de schoorsteen, ook geen roetvegen..
 De associatie met de Moorse tijd in Spanje en dus de domkergekleurde asistent van de
Sint Nicolaas kun je ook verklaren met de zwarte piet...wel, de Moren waren in die
Spaanse tijd Moslim Arabieren, en waren ook zeer voornaam gekleed, dus die vorm kan
ook gekozen worden..
 Dus de Moorse Arabische Pieten, voeg daar nog Islam Pieten, Joodse Pieten, Christen
Pieten en maak van Sinterklaas (de katholiek) een wisselrol en dan is het een mooie
geschiedenisles voor de solidariteit van godsdiensten voor de kinderen.
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Tja, wat zal ik zeggen..de wereld en ook Nederland is veranderd, in 60er jaren kwamen er vele
nieuwe nationaliteiten in Nederland wonen en momenteel telt Nederland onder zijn inwoners
letterlijk alle nationaliteiten van de wereld, multi cultureel Nederland.En Nederland krijgt kritiek
vanuit de hele wereld, dat het land een racistische, discriminerende, referende aan het eigen
slavernij verleden* traditie in stand houdt, een traditie die moet ophouden.

320

*Reeds in de Griekse en Romeinse tijden, de eeuwen voor Christus en in alle eeuwen daarna
werden hele volkeren geknecht en tot slavernij gedwongen. Dat principe gold lange tijd als de
“oorlogsbuit” waar de overwinnaars vanzelfsprekend recht op hadden. Want het verslagen volk
werd ondergeschikt gemaakt. Zelfs in de wetten van vroegere primitieve volkeren golden deze
principes, wat zelfs tot kannibalisme kon leiden.Dat is dus racisme door alle eeuwen heen. De
praktijk uitgevoerd door werkelijk zonder uitzondering alle religies en door (bijna) alle volkeren,
dus ook hier geldt , slavernij is van alle tijden en van alle volkeren. Tot 150 jaar geleden. Maar
ook in de 20e eeuw nog, in de tweede wereldoorlog, werden in Nazi Duitsland nog de door hen
overwonnen en dus ondergeschikte volkeren geknecht als dwangarbeiders en vermoord in
concentratiekampen.

325

Page 11 of 12

July 7 LET’S BREATH AGAIN by Leo Regeer Black 2020
Life Matters ,about RACISM & Discrimination
during SARS-Cov-2(CoVid-19)

330

Het hele jaar door is Nederland verdeeld door demonstraties pro – en contra Zwarte Piet, ook
speelde het thema opnieuw in de “Black life matters” demonstraties.
Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de politiek, die nu eigenlijk tegen de burgers zegt,
Sinterklaas is een traditie van de burgers, daar gaan wij niet over, daar gaan jullie zelf over..
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NEE, ONEENS ... hier spelen gevoelens van bedreiging door vermeend racisme/discriminatie
vanuit de tegenstanders en gevoelens van bedreiging door het ‘afpakken van traditie ’vanuit de
voorstanders, en beide groepen bestaan uit (om het maar even zo te benoemen) zowel blanke
als gekleurde mensen. :
Of je nu voor of tegen de traditie bent, het echte probleem dat hier speelt is, dat aan beide pro
en contra groepen het centrale thema van PSYCHOLIGISCHE ONVEILIGHEID een grote rol
speelt, weliswaar met verschillende motivaties.
Lesson to learn: Discriminatie en racisme brengen altijd psychologische onveiligheid
voor alle betrokkenen
Mijns inziens dient de politiek het voortouw te nemen met de mogelijkheden voor interventies:
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1. Veiligheid van burgers in een land is altijd een politieke verantwoordelijkheid, de
politieke leiders moeten een duidelijke rol nemen om adequaat en congruent grotere
veiligheid voor burgers te waarborgen;
2. Daarvoor dient politiek het vertrouwen te kunnen bieden om met diversiteit om te gaan ;
3. Inzicht bieden in de pro- en contra beweegredenen en solidair gezamenlijk tot
oplossingen willen komen;
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4. Bieden van duidelijke kaders en besluitvorming om ongewenst gedrag te veranderen in
gewenst gedrag en evaluatie van resultaat in de maatschappij;

355

Page 12 of 12

