
Leiden declaration on current political debate in the Netherlands 

We, scholars from the Netherlands and abroad meeting on 24-3-2014 at a Leiden conference on 

European colonialism and its impact on individual people, communities and states, call on politicians 

in the Netherlands to refrain from politics which frame specific groups within Dutch society as 

potentially hostile to others or to society at large. We condemn political strategies that seem 

dedicated to enclosing the population in separate imposed group identities, while installing exclusive 

hierarchies of insiders and outsiders. 

As scholars of empire and its legacies we are aware of our responsibility to contribute to a safe 

intellectual climate for education and research at universities and in society at large. The historical 

dimensions of any public debate on migration and immigrants are evident and equal citizenship has 

emerged from decolonization as a key value in society. Therefore we strongly protest against the 

making of ethnic distinctions and against other forms of exclusion and stereotyping as invoked in 

current political debate in the Netherlands. 

Translation/Vertaling: 

De ondergetekenden, wetenschappers uit binnen- en buitenland op 24-3-2014 bijeen op een 

conferentie in Leiden over Europees kolonialisme en de doorwerking daarvan bij individuele mensen, 

gemeenschappen  en staten, roepen de politici in Nederland op om af te zien van beleid dat specifieke 

groepen in de samenleving neerzet  als potentieel vijandig ten opzichte van anderen of van de 

samenleving als geheel. We veroordelen politieke strategieën die het doelgerichte oogmerk lijken te 

hebben om mensen te vatten in onderscheiden en van buitenaf opgelegde groepsidentiteiten, die 

tevens impliceren dat er een uitsluitende hiërarchie bestaat tussen insiders en outsiders. 

Als wetenschappers van het imperialisme en zijn erfenissen, zijn we ons bewust van onze 

verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilig intellectueel klimaat voor onderwijs en 

onderzoek aan de universiteiten en in de samenleving als geheel. De historische dimensie van het 

publieke debat over migratie en immigranten is evident; het principe van gelijkheid is uit het 

dekolonisatieproces voortgekomen als een kernwaarde voor hedendaags burgerschap. We 

protesteren daarom met kracht tegen het creëren van etnisch onderscheid en tegen andere vormen 

van uitsluiting en stereotypering, zoals dat in het huidige politieke debat in Nederland naar voren 

komt. 
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Luttikhuis (European University Institute Florence), Jacqueline Knörr (Max Planck Institute for Social 

Anthropology, Halle), Willem Maas (York University, Canada), Wim Manuhutu (VU University), Susan 

Legêne (VU University), Liesbeth Rosen Jacobson (Leiden University), Marlou Schrover (Leiden 

University), Carolien Stolte, Kirsten Vos (Indisch 3.0), Jennifer Yee (University of Oxford, Christ 
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