Welkomsttoespraak ter gelegenheid van de Nationale dag der Bezinning Afschaffing Slavernij uitgesproken op 1
juli 2001 in de Laurentskerk door mevrouw Drs. Barryl A Biekman voorzitter van het Landelijk Platform
Slavernijverleden.
Dames en heren, jongens en meisjes, minister Van Boxtel, Burgemeester Opstelten, Stadsdeelvoorzitter mevrouw Joke
Koningh, Dr. Andre Kramp, gevolmachtigde minister van Aruba de heer Croes en van de Nederlandse Antillen de heer
De Hasseth, ambassaderaad van Zuid-Afrika heer La Roux, leden van de ambassade van Suriname, voorzitter van het
Comité van Aanbeveling de heer Gilbert Wawoe, aanwezige politici van de Tweede Kamer, van de gemeente
Rotterdam, Amsterdam en van Den Haag, Diemen en elders, directeur Minderhedenbeleid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie mevrouw Haime, Ambassadeur Udenhout en alle anderen, genodigden,
Namens het Landelijk Platform Slavernijverleden heet ik u van harte welkom op deze historische dag en wil ik u allen
van harte feliciteren met deze Keti Koti-dag of te wel de dia Lucha di Libertad. Ook hartelijke gelukwensen aan het
adres van onze broeders en zusters woonachtig in Afrika, Suriname, Aruba, de Nederlandse Antillen en waar ook ter
wereld.
Het is een bijzondere dag vandaag, dus alle aanleiding om evenals het vorig jaar, tijdens onze eerste officiële
Nationale Herdenking, een feestrede uit te spreken.
Feest omdat we vandaag een belangrijke fase ingaan met betrekking tot de verwerking van het Nederlandse
slavernijverleden.
Twee belangrijke momenten:
een stap voorwaarts in de realisering van de statische dimensie van het nationaal monument: de locatie voor de plaats
waar het monument moet komen is gerealiseerd. De 9 kunstenaars die een ontwerp mochten maken hebben hun
huiswerk gedaan. Het adviestraject heeft zich voltrokken. Het publiek heeft een voorkeur uitgesproken. Het bestuur
van het Landelijk Platform heeft zijn voorkeur uitgesproken.
Vandaag zal bekend worden wie de belangrijke opdracht krijgt om het nationaal slavernijmonument te gaan bouwen.
Voor ons een spannend moment en tegelijkertijd een emotioneel moment. Een emotioneel moment omdat vandaag het
moment is aangebroken waarop een lang gekoesterde droom voor een plek voor bezinning, een gedenkteken, als
ankerpunt waar we met z’n allen even stil kunnen staan bij de verwerking van het slavernijverleden en tegelijkertijd
een plaats als eerbetoon aan onze voorouders, in vervulling gaat.
Het is ook feest omdat we als bestuur er trots op zijn om aan u vandaag onze ideeën te presenteren met betrekking tot
de realisering van een nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden. We hebben er bewust voor gekozen om
vandaag via het officieel naar buiten brengen van het projectplan verantwoording af te leggen aan onze achterban en
de honderdduizenden nazaten, opdat zij weten wat onze inzet is in het komende overleg respectievelijk
besluitvormingstraject, met onder andere de overheid, over dit nationaal instituut. Opdat overheid, bewindslieden en
ambtenaren alsmede onze volksvertegenwoordiging weten waar wij Landelijk Platform voor willen gaan.
Het Landelijk Platform doet dit in de wetenschap dat zij hiermee ook een brug slaat naar de Nederlandse samenleving
als geheel. Wij gaan er vanuit dat de Nederlandse regering inclusief de volksvertegenwoordiging maar ook de
ambtelijke begeleidingscommissie die een schakel vormt tussen de bewindslieden en het Landelijk Platform als
officieel gesprekspartner van de overheid, dit gebaar naar waarde weet te schatten, zodat de realisatie van het instituut
waar we al tijden naar uitgezien hebben binnen afzienbare termijn gerealiseerd zal worden.
Via deze weg wil ik namens het bestuur van het Landelijk Platform Slavernijverleden, dan ook een beroep doen op
minister Van Boxtel die mede namens staatssecretaris Van der Ploeg hier aanwezig is, om het vervolgproces
nauwlettend in de gaten te blijven houden en vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid, in stand te houden wat aan de
Tweede Kamer der Staten Generaal in 1999 schriftelijk is toegezegd, ik citeer: om samen met een representatief
lichaam van nazaten van de slaven zich te zullen ijveren voor een nationaal monument en alle andere vormen waarin
recht gedaan wordt aan de verwerking van het Nederlands Slavernijverleden.
Het zijn deze woorden die het bestuur van het Landelijk Platform houvast geven om te mogen vertrouwen dat dit
voornemen in alle opzichten van toepassing blijft, ook dus ten aanzien van participatie in commissies en raden ten

aanzien van de herijking, herontwikkeling en herschrijving van het geschiedenisonderwijs voor zover het het
slavernijverleden betreft en ondersteunende educatieve presentaties.
Voor uw inzet al vast onze dank.
Het Landelijk Platform Slavernijverleden heeft geïnspireerd door Dr. Henry G. Dors, dit jaar gekozen voor het thema
“met de menselijke waardigheid voor ogen”. Een thema dat niet alleen refereert aan het verleden maar dat ook
aangeeft dat dat verleden onze bestaanswerkelijkheid van heden beïnvloedt, en dat de lessen uit het verleden ter lering
zullen dienen en dat de impliciete opdracht die uit die lessen voortvloeit begrepen wordt. De opdracht geldt voor beide
partijen, zowel de nazaten van de slavenhouders en slavenhalers als van de slachtoffers, de nazaten van de slaven.
Dames en heren, en het is die opdracht op grond waarvan er een Landelijk Platform Nederlands Slavernijverleden
onder andere is opgericht om samen met u ervoor te waken dat wat in het verleden is gebeurd nooit meer zal gebeuren.
De realiteit wil dat er volgend jaar 2002 nieuwe verkiezingen zijn voor een nationaal parlement en ten behoeve van de
regering. Het Landelijk Platform weet dat de verschillende politieke partijen reeds druk doende zijn met de
voorbereiding van hun verkiezingsprogramma. We zullen in het komend jaar de programma’s dan ook nauwlettend
bestuderen op het gebied van voornemens in het kader van de verwerking van het Nederlands Slavernijverleden en de
effecten daarvan alsmede de bestrijding van racisme. Het is duidelijk dat er heel veel miljoenen nodig zijn om een
nationaal instituut te realiseren, een instituut dat net zo als in de andere landen met een slavernijverleden een waardige
en duidelijke plaats krijgt in de Nederlandse samenleving met een internationaal karakter, waar ook de andere landen
waar Nederland slavernij heeft bedreven wat aan hebben, waar ook de zwarte wetenschappers eindelijk een
volwaardige plek kunnen krijgen die zij op hun nivo verdienen. Evenals het genderperspectief geldt voor de
vrouwenbeweging als het gaat om hoge posten in de universitaire wereld geldt het etniciteitsperspectief voor de
nazaten van de slaven die toch een langere traditie hebben voor wat betreft de “omhelzing” door Nederland, langer dan
438 jaar.
We spreken nu reeds de hoop uit dat een nieuw kabinet en een eventueel nieuw duo bewindslieden, net zo voortvarend
verder zullen als Staatssecretaris Van der Ploeg en minister Van Boxtel, met de realisering van de doelstellingen van
het Landelijk Platform. Vanuit deze plaats zal ik nog geen stemadvies afgeven, maar wat mij betreft mogen Van der
Ploeg en van Boxtel het werk vanuit de positievan bewindspersonen gewoon voortzetten.
Laten we in ieder geval de wens uitspreken, dat meer Nederlandse Tweede Kamer politici zich net zo verbonden zullen
voelen met dit onderwerp. Vanuit deze plaats willen we in ieder geval onze waardering uitspreken voor de dames
Belinfante van de PVDA, Ravesteijn van D66 en tot haar aftreden als Tweede kamerlid mevrouw Tara Oederaysingh
Varma van Groen Links. We wensen mevrouw Oederaysingh Varma heel veel sterkte.
Het is feest vandaag en namens ons bestuur wil ik de gemeente Rotterdam in het bijzonder burgemeester Opstelten
van harte dankzeggen voor de gastvrijheid vandaag en de ondersteuning die we van u hebben mogen ontvangen als u
begrijpt wat ik bedoel, om deze dag mogelijk te maken. Onze dank gaat tevens uit naar de bestuurders van het 1 juli
Comite Rotterdam, die onze projectleiders wegwijs hebben gemaakt in de Rotterdamse infrastructuur.
Via deze weg wil ik tevens bedanken alle bestuursleden van het Landelijk Platform die zich met vereende kracht
blijven inspannen en inzetten voor de realisering van onze doelstellingen. Jongens en meisjes van de crew, ik ben trots
op jullie, ga zo door.
Ik wil iedereen bedanken die het Landelijk Platform een warm hart toedraagt en gevraagd en ongevraagd van adviezen
voorziet in het bijzonder geldt dit voor Dr. Henry Dors. Henry we hebben grote waardering voor jou inzet en de wijze
waarop je altijd bereid bent om met een grote dosis kennis en inzicht als wetenschapper ons op onze pad bij te staan.
Ook dankwoord aan het adres van Dr. Waldo Heilbron. Via deze weg wil ik Andre Marcet hartelijk dankzeggen voor
zijn grote inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het plan Nationaal Instituut, de ambtenaren bij BZK de
heer Lodder en crew en OCW de heer Asscher en crew en alle andere personen zoals de heren Fitz James, Caffe en de
crew van medewerkers, Mayra Weltevreden onze management assistent en Henry Power van Drukkerij Adrepak. Al
deze personen hebben het achter de schermen mogelijk gemaakt dat deze dag gerealiseerd kon worden. Ik ben ook
trots om u te melden dat we vandaag heel veel jongeren hebben ingezet.

Tenslotte wil ik ten overstaan van u allen mijn eigen kinderen Dennis en Glenda, maar ook Joan mijn schoondochter, 3
zussen en 4 broers in het bijzonder mijn oudste zus Mavis en zorgzame broer Ray, hartelijk dankzeggen voor hun
emotionele en spirituele steun die ik als persoon van hen ondervind om deze zware taak van voorzitter van een
Landelijk Platform met plezier te kunnen vervullen. Kensly Vrede en Alex Walle, bestuursleden met wie ik als
voorzitter bijna dagelijks contact heb, hartelijk dank jongens voor jullie ondersteuning vooral op de soms moeilijke
momenten.
Dames en heren, ik wens ons een zeer feestelijke dag toe en onthoud in alles wat u onderneemt “met de menselijke
waardigheid voor ogen”.
Ik dank u voor uw aandacht.

