Van: Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (LPS)
Verzonden: woensdag 11 juni 2014 8:47
Aan: 'VIE Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed'; 'oleb'; 'Gábor Kozijn'
CC: 'Regillio P. Vaarnold'; 'peter richelieu'; 'V. Dumfries'; 'Mitchell Esajas'; 'apakanaike .';
'RinVolution'; 'Mitchell Esajas'; 'D'HERO Movement'
Onderwerp: FW: De VIE onnodig voorbarig geweest?

Aan het bestuur van de VIE
t.a.v. de voorzitter, de heer Ole Bijster,
Afschrift aan: mevrouw Strouken & onderzoeker Gabor Kozijn
Geachte heer Bijster,
Uw persoonlijke aandacht wordt voor het volgende gevraagd.
Met verbazing hebben wij kennis genomen van het standpunt van de VIE, vertolkt door mevrouw
Strouken, gisteren tijdens de uitzending van K&B. Wij zijn nog niet zover om uw organisatie de
kwalificatie van ‘onbetrouwbaar’ toe te kennen of ‘geen knip voor de neus waard’. Zou ook kunnen
‘ongeschikt om een Dialoog te organiseren’ .
Mogen wij u erop wijzen dat uw organisatie zich niet aan de afspraak heeft gehouden, die met het
PALGO op 24 april jl. is gemaakt.
Het onderzoeksrapport zou in een vervolg overleg worden besproken. Kunnen wij het interpreteren
als dat de VIE het PALGO een ‘streek heeft gelapt’?
De ethiek van het ‘spel’ is dat als er een onderzoek is uitgevoerd, een volgende stap zou moeten zijn
dat de opdrachtgever de betrokken personen en organisaties die zijn bevraagd informeert over de
resultaten van het onderzoek. Misschien ook netjes bedankt.
Dat is ook exact de afspraak die de heer Kozijn over het proces aan de respondenten heeft
voorgelegd. En zo hoort het ook.
Het traject zou zich als volgt voltrekken;
- Het rapport wordt aangeboden bij de opdrachtgever in casu de VIE
- De VIE bestudeert het rapport en organiseert een overleg met relevante partijen, waarin de
resultaten worden besproken.
- De bevindingen van het overleg worden samengesmolten tot een Visie rapport waarna
- In een Groot Overleg, te organiseren door de VIE, partijen hun mening mogen geven over het
toekomstperspectief.
Met verbazing hebben wij dan ook kennis genomen van het optreden van de VIE gisteren tijdens het
opinieprogramma K&B.
Aan u, mijnheer Bijster, wordt dan ook gevraagd om het daarheen te willen leiden dat het PALGO
kan beschikken over het onderzoeksrapport.
Op basis van de inhoud zal het PALGO een gemeenschappelijk standpunt bepalen. Ondertussen
zullen de individuele leden van het PALGO desgewenst de achterbannen informeren.
Ter kennisneming ontvangt u het gespreksverslag tussen de heer Kozijn ende voorzitter van het
landelijk Platform Slavernijverleden.
In afwachting van uw reactie en het onderzoeksrapport.
Vriendelijke groet
Hoogachtend
Mevrouw dr. Barryl Biekman LPS/PALGO

