Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden
Landelijk Platform Slavernijverleden
STAND VAN ZAKEN BIJDRAGE LPS AAN DE LANDELIJKE
VERZETSBEWEGING: “ZEG NEEN TEGEN HET NINSEE”
Datum: 5 oktober 2016
We staan dit jaar voor enorme grote uitdagingen. De Afrikaanse Familie, nazaten van de tot
slaaf gemaakten, is sinds tijden niet in zo een proces van ‘verdeeld’ terecht gekomen. Terwijl
we juist bezig waren om ons als Afrikaanse Familie te verenigen: (luister meer hierover via
deze link https://www.youtube.com/watch?v=jfSmb6mwuxI ). Conform de wens van Pan
Afrikanisten onder andere tijdens de ‘hoogte punt”-dagen van Marcus Garvey om ons te
verenigen. Maar ook van Kwame NKrumah (Africans we must unite. We have before us not
only an opportunity but a historic duty, was zijn statement). Terwijl we met dat proces bezig
waren zijn we een paar stappen teruggezet. Ernstig verstoord geraakt.
Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Vragen velen zich af. Dat wat ons in een onbewaakte
ogenblik is overkomen. Het staat buitenkijf dat het NiNsee bestuur met gebruikmaking van
een groot aantal marionetten en pionnen en vele onwaarheden de grootste onruststoker
binnen de Familie is geweest. Zonder schroom is ons dit jaar 2016, de Heilige 1 juli Dag van
onze Afrikaanse voorouders, afgepakt. 30 juni, de Dag van de Afrikaanse Kabra’s is met de
voeten betreden.
Het Landelijk Platform Slavernijverleden heeft zich aangesloten bij de Landelijke
Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen het NiNsee”. Op 2 september 2016 volgde er een tweede
overleg met de Burgemeester van Amsterdam. Dit maal in tegenwoordigheid van het NiNsee
bestuur. Het eerste overleg tussen de Burgemeester en de Verzetsbeweging vond plaats op
14 juli. De an hem aangeboden Petitie op 30 juni was de aanleiding.
Tijdens dat overleg op 2 september heeft de Burgemeester het NiNsee bestuur voor een
voldongen feit gesteld. Het bestuur moest de eisen van de Verzetsbeweging gaan
heroverwegen. Die eisen zijn nogmaals op een rij: * 1 juli als Nationale Herdenkingsdag van
het Nederlandse slavernijverleden wordt in ere hersteld; * de Datum 30 juni wordt zoals te
doen gebruikelijk weer bestemd voor de Dag van de Afrikaanse Kabra’s en dus de traditionele
Dag waarop de Nationale Plechtige Ceremoniële Spirituele reiniging van het Nationaal
Slavernijmonument plaatsvindt en * een Nationale HerdenkingsCommissie wordt met taken
belast op het gebied van de Jaarlijkse Nationale Herdenking en Viering. Het NiNsee waanidee
betreffende een Landelijke Consulatie werd radicaal van de hand gewezen.

De Burgemeester was het met de Beweging eens dat geen enkele stichting bevoegd is om aan
de wettelijke 1 juli datum te tornen. Op zijn verzoek om een datum op te geven wanneer de
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Burgemeester een antwoord kon verwachten van het NiNsee bestuur bevestigde NiNsee
bestuursvoorzitter de datum 12 september als deadline.
Wilt u weten wat sinds die datum is gebeurd? leest u uit het bijgaande schrijven aan
Burgemeester. Wilt u toch meer weten over de achtergrond? Het kan immers zijn dat het u is
ontgaan, klikt u op deze link: http://www.platformslavernijmonument.nl/2-uncategorised/12zeg-neen-tegen-het-ninsee
Stand van zaken
Het schrijven (3 oktober) heeft uiteindelijk geresulteerd in een op 4 oktober ontvangen
uitnodiging van de Burgemeester voor vervolgoverleg. De inhoud van de uitnodiging is op dit
moment in beraad bij de Kerngroep van de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het
NiNsee”.
Los daarvan gaat het Landelijk Platform Slavernijverleden ervan uit dat:
1) de eisen van de Landelijke Verzetsbeweging door het NiNsee bestuur zijn ingewilligd;
2) de Burgemeester de Landelijke Verzetsbeweging die goede ‘tijding’ op het geplande
overleg zal brengen
3) we spoedig kunnen overgaan tot de beraadslaging voor een Nationale 1 juli
HerdenkingsCommissie.
Zodat weer tot de orde van de Dag kan worden overgegaan
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