
Landelijk Platform Slavernijverleden 

(Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden) 

KvK Den Haag 24 298 918 ;Postbus 139, 2501 CC Den Haag 

W: www.platformslavernijmonument.nl; E: info@platformslavernijmonument.nl  

 

 

1 

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 

 Landelijk Platform Slavernijverleden 

 
Aan  
1) wethouder onderwijs, jeugdzorg en diversiteit  

Mevrouw S. Kukenheim 
2)  leden van de  

Raadscommissie voor Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Integratie, Kunst en Cultuur, Lokale 
Media en Monumenten 

 
Datum: 8 juni 2016 
 
Betreft: toezending historisch materiaal 
 
Geachte wethouder en Leden van de Raadscommissie 
Alle ogen en oren zijn op de gemeente Amsterdam gericht. 
Wat gaat de gemeente Amsterdam uiteindelijk doen en zeggen. 
Om een rechtvaardig besluit te kunnen nemen heeft u zich ongetwijfeld laten voorlichten. Wellicht 
ook over de historische feitelijkheden. 
 
 In vijf producties hebben we geprobeerd om u inzicht te geven in: 

1) Het proces van de zijde van de Nederlandse overheid vanaf 1999 (productie 1). 
2) Het bericht aan de Tweede Kamer der staten Generaal over het Nationaal slavernijmonument 

door voormalig minister van Boxtel. Het ondertekende convenant tussen de Nederlandse 
Staat en de gemeente Amsterdam is bijgevoegd (productie 2). Nergens in de 
overheidsdocumenten wordt er gerefereerd aan de datum 30 juni. 

3) De support die het Landelijk Platform Slavernijverleden heeft gehad van Republiek Suriname 
en over de nationale feestdagen (productie 3). Uit de documenten kunt u opmaken dat de 
datum 30 juni niet voortkomt. Het bewijs dat 1 juli een nationale dag is in republiek Suriname 
hebben we geleverd door u dit document te sturen. 

4) Twee krantenknipsels vormen het bewijs dat ook de gemeente Den Haag in de race was met 
Amsterdam voor het monument. Het toenmalige Fractielid van GroenLinks heeft alles uit de 
kast gehaald om haar collega partijfracties in de Haagse Raad te overtuigen dat het monument 
in Den Haag moet. Maar liefst drie ambtenaren uit Amsterdam, waarvan 1 is mevrouw Debby 
The zijn mede namens voormalig wethouder Van der Aa met een pakket voornemens op het 
Landelijk Platform Slavernijverleden af gekomen om ons te overtuigen waarom het 
monument in Amsterdam moet. Daar hoorde ook bij de toezegging dat de Nationale 
Herdenking elk jaar op 1 juli zou plaatsvinden (productie 4).  

5) Verder kunt u kennisnemen van de notulen van de rechtszitting waarin de moord op TULA 
wordt beschreven en over de opstand op17 augustus in Curaçao. De notulen ontvangt u ten 
bewijze van wat duizenden van onze voorouders is overkomen (productie 5)  

 
Als u de stukken goed bestudeert dan zal het u opvallen hoe zorgvuldig het proces met betrokkenheid 
van de nazaten van de tot slaaf gemaakten altijd is geweest. 
 
U zult oog in oog komen te staan met inhouden die veel waarde hebben gehecht aan de STEM van de 
nazaten van tot slaaf gemaakten. De documenten vormen slechts een klein onderdeel van de meters 
archief die we in ons bezit hebben. 
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Wethouder en leden van de raadscommissie, zonder u te willen beïnvloeden: het enige symbool dat 
respectievelijk de enige datum, op dit moment, die het verhaal over ons verleden in Nederland aan de 
toekomstige generatie vertelt is het Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark en de Nationale 
Herdenking op 1 juli..  
 
We zullen het zien!!!!! 
 
Hoogachtend, 
Vriendelijke groet 
Mevrouw dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden 

www.AfricanDiasporaLeaders.com/BarrylBiekman  
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