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Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 

 Landelijk Platform Slavernijverleden 

 

PERSARTIKEL 
Hoe een heel Volk door het NiNsee bestuur samen met de Stichting Amsterdams 
Centrum is belazerd. 

De Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden meer bekend als het Landelijk 
Platform slavernijverleden overweegt een motie van wantrouwen uit te schrijven tegen het Nationaal 
Instituut Nederlandse Slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Lees verder over de argumenten waarom. 
 

1) Tekst op de website 

Op de website van het NiNsee stond op 25 februari 2016 de volgende tekst. 

NATIONALE HERDENKING AFSCHAFFING SLAVERNIJ NAAR 30 JUNI 2016 

25-02-2016 -  

Het bestuur van de het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis 

(NiNsee) en de Stichting Amsterdams Centrum maken langs deze weg bekend dat de 

Nationale Herdenking van de afschaffing van de slavernij –1 juli 1863- door de 

Koninkrijk der Nederlanden, in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, zal 

voortaan plaatsvinden op 30 juni. De Nationale Herdenking zal bij het Nationaal 

Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark om 19.00 uur aanvangen. 

Op 30 juni zal overdag –aanvang 11.00 uur – op het Surinameplein te Amsterdam een 

kinderherdenking georganiseerd worden. 

Het Keti Koti Festival, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, blijft 

onveranderd op 1 juli in het Oosterpark, Amsterdam. 

  

Het splitsen van de Nationale Herdenking en de viering van de afschaffing van de 

slavernij is de uitkomst van de samenwerking tussen het NiNsee en de Stichting 

Amsterdams Centrum, die al 22 jaar de herdenking op 30 juni op het Surinameplein in 

Amsterdam verzorgt. Ook deze herdenking ondergaat een metamorfose en krijgt met 

ingang van 30 juni 2016 het karakter van een kinderherdenking. Daarvoor zal er 

intensief worden samengewerkt met diverse basisscholen waarbij de nadruk zal liggen 

op educatie over het Nederlandse slavernijverleden. Vanwege dit karakter zal de 

herdenking, overdag, onder schooltijden plaatsvinden op het Surinameplein. Zowel bij 

de Nationale Herdenking in het Oosterpark als de herdenking op het Surinameplein zal 

er ondersteuning gegeven en geparticipeerd worden door Ministerie van Defensie -

Multicultureel Netwerk Defensie- en de Amsterdamse Politie met haar Caribisch 

Netwerk. 

  

Met deze nieuwe opzet beogen het NiNsee en de Stichting Amsterdams Centrum de 

Nationale Herdenking als onlosmakelijk deel van het (gedeelde) Nederlands erfgoed 

sterker te positioneren en de kennis over het Nederlands Trans-Atlantische 

slavernijverleden te vergroten. De Nationale Herdenking van de afschaffing van de 

slavernij op 30 juni en het Keti Koti Festival op 1 juli worden mede mogelijk gemaakt 

door een financiële bijdrage van het Ministerie OCW-Mondriaan en de Gemeente 

Amsterdam. 

  

In 2016 is het 153 jaar geleden dat de afschaffing van de slavernij door Nederland 

formeel geproclameerd werd. Het wekt nog steeds verbazing en ontzetting dat in 1863 

wel de eigenaars door Nederlandse Staat volledig werden vergoed voor hun “eigendom” 
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maar  de tot-slaaf-gemaakten geen enkele tegemoetkoming ontvingen. Bovendien 

werden in Suriname de "vrijgemaakten" verplicht om nog tien jaar tot 1873 , onder 

staatstoezicht, voor de slavenhouders te blijven werken. Op de voormalige Nederlandse 

Antillen voerde Nederland het paga-tera (deelpacht) systeem in. Daarmee was de 

"vrijheid" van de tot slaafgemaakten louter een papieren aangelegenheid, de meesten 

bleven op de velden werken als deelpachters.  
 

 
Uit de tekst blijkt nergens dat het besluit is gebaseerd op een draagvlakpeiling toch beweerd 
bestuursvoorzitter drs. A.s. Deul dat zulks het geval is. 
 
Oplettende Nederlandse burgers, nazaten van de tot slaaf gemaakten, kregen argwaan en kwamen in 
verzet. Verschillende brieven (bijlage 1) werden geschreven namens hen door het Landelijk Platform 
Slavernijverleden geschreven. In de brieven zijn er verschillende argumenten opgesomd met als doel 
a) het NiNsee te bewegen om het Ideologische Spirituele Hart van het Herdenken van het Nederlandse 
slavernijverleden in ere te herstellen door het besluit terug te draaien en b) het gemeentebestuur van 
de gemeente Amsterdam op haar verantwoordelijkheid te wijzen. 
 

2) Regen van onwaarheden en morele chantage 
Het NiNsee bestuur had niet verwacht dat het Volk in opstand zou komen.  
Sindsdien worden we opgezadeld met een regen van leugens die door de Voorzitter van het NiNsee 
drs. A.S. DEUL worden genoemd om het besluit van het NiNsee bestuur en de Stichting Amsterdams 
Centrum, waarvan voorzitter is K. Renfrum, te rechtvaardigen. Het gaat maar door en het gaat maar 
door. De onwaarheden: die een behoorlijke claim hebben gelegd op het rechtvaardigheidsgevoel van 
de Afro gemeenschap in Nederland en de onderlinge solidariteit. Maar niet alleen dat. Mensen van 
Afrikaanse afkomst, nazaten van de tot slaaf gemaakten voelen zich voor een voldongen feit gesteld. 
Om te kiezen. Niet kiezen voor het NiNsee wordt uitgelegd als: niet kiezen voor zwarte solidariteit. 
Mensen worden bang gemaakt met argumenten die er op neerkomen dat: wie niet kiest voor het 
NiNsee besluit om de Historische Herdenking naar 30 juni te verplaatsen krijgt onmiddellijk het etiket 
opgeplakt van de boosdoener die de Nederlandse staat munitie in handen geeft om het NiNsee niet 
met financiële middelen tegemoet te komen. Wie in VERZET komt wordt moreel gechanteerd. Dit, 
door een gevoel aan te praten van medeverantwoordelijkheid wanneer de Nederlandse staat zou 
besluiten om haar handen van het NiNsee af te trekken. Wanneer er geen middelen meer van het 
gemeente bestuur Amsterdam beschikbaar zullen worden gesteld. Mensen worden opgeroepen om 
zich gedeisd te houden. Om alles binnenkamers te houden. Ze worden beperkingen opgelegd om geen 
mailberichten meer te wijden aan deze onsmakelijke gang van zaken. “Laten wij als zwarte mensen 
met 1 mond spreken” horen ze constant. Alsof de ervaring niet heeft geleerd dat verraad ook van ‘ 
binnenuit’ komt. Dit zijn mensen die bereid zijn om voor een appel en een eitje de eigen ander op te 
offereren.  
 
Niet het Kernprobleem, wat is het NiNsee-Amsterdams Centrum besluit, wordt als aanleiding gezien 
van het kwaad. De mate waarin de zwarte gemeenschap, nazaten van de tot slaaf gemaakten zich van 
hun beste kant laten zien en zich aan de zijde van het NiNsee scharen, wordt de maatstaf, het 
uitgangspunt. De mate waarin nazaten van de tot slaaf gemaakten bereid zijn om het NiNsee-
Amsterdams Centrum besluit om de Nationale 1 juli Herdenking te verplaatsen naar 30 juni te 
accepteren. En als klap op de vuurpijl worden de nazaten van de tot slaaf gemaakten die zich hebben 
aangesloten bij de Verzetsbeweging een Memorandum of Understanding voorgelegd waarin onder 
andere de volgende tekst door het NiNsee aan hen is voorgelegd: 
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De Nationale Herdenking op 30 juni 2016 zal zonder verstoringen plaatsvinden van 
personen en organisaties vanuit "Het Verzet" zodat wij kunnen spreken van een 
waardige herdenking van de afschaffing van de slavernij op deze datum. Onder een 
waardige herdenking wordt verstaan: geen demonstraties, geen spandoeken, 
interrupties van sprekers en al het overige dat een waardige herdenking in de weg 
zal staan. 
 
Waardoor ze nog verder worden beperkt om gebruik te maken van hun democratisch recht om te 
protesteren. Mensen die met argumenten omkleed, het NiNsee-Amsterdams Centrum besluit ter 
discussie stellen en het volk informeren waarom het besluit fout is worden gekwalificeerd als haat 
zaaiers en/of fundamentalisten. Het Landelijk Platform Slavernijverleden 
www.platformslavernijmonument wordt als de grootste boosdoener aangemerkt en betichtigd van 
het monopoliseren en politiseren van het slavernijverleden. 
 

3) Rol Amsterdams bestuur en het beheer van het monument 
Het Amsterdams bestuur op haar beurt doet ook op een bepaalde manier mee. Door het 
kernprobleem tot een zwart versus zwart probleem te reduceren. Een attitude van: “proberen jullie het 
met elkaar eens te worden, op te lossen. Onze zorg is het realiseren van een waardige Herdenking” en 
werpt de eigen verantwoordelijkheid ver van zich af. Is wel bereid om gesprekken te faciliteren. Dit, 
terwijl de stad Amsterdam het meest en langst heeft geprofiteerd van de verwerpelijke slavenhandel 
en slavernij praktijken. De Stad Amsterdam was eigenaar van Suriname. Dat het een 
staatsaangelegenheid was blijkt uit vele zaken maar ook uit het staatstoezicht waar de tot 
slaafgemaakten nog tien jaar lang onder strenge regels moesten leven. De overeenkomsten om 
arbeiders uit Indonesië en India te halen was een staatsaangelegenheid, een aangelegenheid tussen 
Nederland en Engeland, wat we tegenwoordig zouden kwalificeren als mensenhandel. Om vervolgens 
door gemeente raadsleden de vraag voorgelegd te krijgen: wat Amsterdam met de gang van zaken te 
maken heeft? Het is om plaatsvervangende schaamte te krijgen. Aan de (verwaarloosde) omgeving 
van het nationaal slavernijmonument te zien kan gesteld worden dat ook het beheer door het 
Amsterdamse bestuur is verzaakt. Aan de zijde van het NiNsee: geen informatiestand, geen kiosk, 
niets en niemand die bezoekers van het monument te woord kunnen staan.    
 

4) Stichten van Verdeeldheid 

Luister hier Luister http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/238072/%2009-06-2016 

vanaf 1:35:46 tot 2:24:37 ( totaal 39 minuten ) en 2:35:34 tot 2:51:14 ( totaal 16 minuten ) 
naar wat de insprekers hebben ingebracht tijdens een recente raadscommissie vergadering. 
En let u vooral op de woorden van de voorzitter van het NiNsee wat hij zegt over de nazaten 
van de tot slaaf gemaakten die in verzet zijn gekomen. Hoe mensen van Surinaamse afkomst door de 
NiNsee voorzitter worden uitgespeeld tegenover de ‘Antilliaanse’ gemeenschap. 
Voorzitter Deul zegt dat hij voor dialoog is. Het is een feit dat deze voorzitter geen brieven 
beantwoordt. Schrijvers krijgen geen ontvangstbevestiging. 
Luister naar deze mevrouw die in verzet kwam nadat ze de bovengenoemde link had geluisterd. 
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SuperSanjah heeft een video met je gedeeld op 

YouTube  

 
Zou u dit filmpje zoveel mogelijk willen delen! 

Bedankt!  

 

 

 

Zeg "NEE" tegen 30 Juni!!!  
 

door SuperSanjah  

 
IK ben het zat!! Die zakkenvullers!  
 

 

  

 
 

Helpcentrum • Spam melden  
  

 
 

©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066  
  

  

 
Na ruim twee en een halve maand onderzoek komt het Landelijk Platform Slavernijverleden eindelijk 
achter de waarheid. Zie de ware toedracht van het Proces dat tot de splitsing heeft geleid in de bijlage 
2.  
 
Roept daarom het Nederlandse Volk op om massaal in verzet te komen tegen deze ordinaire vorm van 
volksbelazerij tot dat het “Pisbak besluit” van tafel is. Roept personen die zijn gevraagd om te spreken 
tijdens de illegale Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden zich solidair met het Verzet te 
tonen. Dit, opdat deelname aan de Nationale 1 juli Herdenking op 30 juni a.s. in het Oosterpark niet 
wordt uitgelegd als medewerking geven aan het Pisbakbesluit op grond waarvan een heel Volk op een 
verkeerd been is gezet.  
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Roept de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. J. Bussemaker op om NEEN te 
zeggen tegen het NiNsee. Tegen onbehoorlijk en onzorgvuldig handelen. Tegen PISBAK 
besluiten. Een mannenaangelegenheid waar de STEM van de vrouw geen rol speelt, waar de 
STEM van de civil society, nazaten van de tot slaaf gemaakten, kortom het volk niet is 
geraadpleegd. 
 
Nazaten van tot slaaf gemaakten, burgers in Nederland, Suriname en de koninkrijkslanden overzee, wij 
vragen om uw solidariteit. Kom samen met ons in Verzet. Laat zien, laat merken dat we niet zijn te 
vangen voor een bordje linzensoep, voor spiegeltje en kraaltjes. Laat blijken dat genoeg is genoeg, om 
mensen van Afrikaanse afkomst als onwillige honden te behandelen. Slavenhandel, slavernij en 
kolonialisme zijn in 2001 door de verenigde naties als een crime against humanity verklaard. 
 

Luister naar http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2010/12/special-event-launching-of-
the-international-year-of-peoples-of-african-descent.html  
de speech van VN secretaris generaal Ban Ki Moon tijdens de Launching op 10-12-10, van de VN 
International Year of People of African Descent en geef institutioneel racisme geen kans. We 
mogen niet meer accepteren dat we gemarginaliseerd worden. Dat onze stem niet telt. Dat we 
volledig willen genieten van alle rechten van de mens. Voor de eigen geschiedenis. Tegen 
volksverraad.  
 
Luister naar http://uhem-mesut.com/medu/fr0074.php  
de speech van dr. Barryl A. Biekman tijdens de Launching van het VN Decennium voor mensen 

van Afrikaanse Afkomst 2015-2024 en geef institutioneel racisme geen kans. 

http://www.platformslavernijmonument.nl/
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BIJLAGE 1 

 

PERSBERICHT 

Persbericht: NiNsee medeschuldig en Verantwoordelijk 

https://app.box.com/s/qhlqr1gfftmcvfva50ctea2l2tib0f7b  

 

OPENBRIEF AAN BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM VAN DER LAAN 

https://app.box.com/s/i4zsqbu5dnbdfkgkzhb24i6es89yz0td  

 

BRIEVEN AAN DE BESTUURSVOORZITTER VAN HET NINSEE A.S. DEUL 

 

Eerste brief aan de Voorzitter van het NiNsee bestuur 

https://app.box.com/s/dqy71vz42uw8kfkfjehcjx1bgswv8vk6 

 

Tweede brief aan voorzitter van het NiNsee bestuur 

https://app.box.com/s/4xee77lks2tftg8n42dva54pqteqsm7v  

 

Derde brief aan de Voorzitter van het NiNsee bestuur inzake EXCUSES 

https://app.box.com/s/97t6otv7evkqwpmkzhmoj86zne2qojju  

 

BRIEF AAN DE EX VOORZITTER VAN HET NINSEE 

https://app.box.com/s/638xmxqb54ad7knb4780mvq9dnpfnve8  

 

IMPRESSIE NA TELEFONISCH GESPREK MET PROF. Dr. ALEX VAN 

STIPRIAAN 

https://app.box.com/s/sq1t3n0mm54od7jvwt26g6d3v5vh0o7h  

 

AANMOEDIGINGSBRIEF AAN LEDEN VAN DE VERZETSBEWEGING 

https://app.box.com/s/omxkcaq4gtdghddwj5wlx2z7krf0hjm2  

 

RESOLUTIE 23 MEI 2016 

https://app.box.com/s/ob9xj2a2r4gbu2ya2g7mz8ptcqmyq3rr  

 

HOOFDREDEN WAAROM DE 1 JULI DATUM GEHANDHAAFD MOET BLIJVEN. 

DE PROCLAMATIE 

https://app.box.com/s/28vfadbwrdq045z09p3viwyh4ybl4no4  

 

BRIEVEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE WETHOUDER KUKENHEIM 

Eerste Brief aan verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Kukenheim 

https://app.box.com/s/njeskfrhg5t9wmmi57r0m3b36kf59zwp  

 

Tweede brief aan Wethouder Kukenheim en leden van de Raadscommissie 

https://app.box.com/s/ichm8hgnwuiyl0ju7oq54hcwc7uv9f58  

 

Derde brief aan Wethouder Kukenheim met cc aan de gemeente Raadscommissie inzake het 

PISBAK besluit 

https://app.box.com/s/yixgy11s4gpm42g0wkjj96r08zc3bwy9  
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BIJLAGE 2 

 

kort verslag van het gesprek op 10 juni 2016, tussen voorzitter Landelijk Platform 

Slavernijverleden (dr. Barryl A. Biekman BB) en voorzitter van het Amsterdams 

Centrum (Kenneth Renfrum KR) in tegenwoordigheid van een lid van de Afrikaans 

Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’, Johanna Fitz James 

 

 
Uit het gesprek met KR kan geconcludeerd worden dat een een-tweetje ten grondslag ligt aan het 
gewraakte besluit om de Nationale 1 juli Herdenking te verplaatsen naar 30 juni.  
 
Op vraag van BB aan KR om inzicht te geven over het besluitvormingsproces meldde KR dat het zijn 
lang gekoesterde wens is geweest om een samenwerking tussen het NiNsee en zijn stichting tot 
stand te brengen. Zijn doel was om de jaarlijkse (stedelijke) Herdenking op 30 juni op het 
Surinameplein te verplaatsen naar het Oosterpark. Het Keti Koti Festival zou dan worden uitgevoerd 
door het NiNsee zelf.  
 
Het idee werd, na afstemming in zijn bestuur en een aantal netwerken (desgevraagd noemde KR het 
Caribische Netwerk van de politie en van defensie) besproken met de voormalige NiNsee 
bestuursvoorzitter dr. Eddy Campbell. 
 
Toen was het stil aan de zijde van het NiNsee, meldde KR. 
Ondertussen had hij het idee ook ingestoken tijdens het interview met Professor dr. Alex van 
Stipriaan in verband met het onderzoek in opdracht van voormalig GroenLinks wethouder Van Es.  
 
KR zag zijn kans schoon om de opvolger van Campbell, drs. Franc Weerwind, even voordat hij het 
podium zou betreden voor zijn nieuwjaarsrede tijdens de NiNsee nieuwjaarsreceptie op 9 februari 
2015, het idee voor te leggen. 
Ook al was de nieuwjaarsrede van drs. Weerwind al uitgeschreven, hij zegde KR toe zijn idee te 
‘zullen meenemen’. Volgens KR moest het idee nog uitgewerkt worden, maar hij (KR) vond de 
response van voorzitter Weerwind fantastisch.  
 
En toen was het in verband met het vertrek van Weerwind naar Almere, weer stil. 
 
Mei 2015 trad KR in overleg met het NiNsee bestuurslid Verbeet om het idee verder te bespreken. 
Van de zijde van het NiNsee was de uitvoering van het idee in 2015 niet opportuun aangezien het 
Keti Koti festival zich niet in het Oosterpark zou voltrekken maar op het Museumplein. 
 
In oktober 2015 was weer het eerste moment dat KR de zaak weer bij het NiNsee instak. Samen met 
zijn zakenpartner Cruden (stafmedewerker bij het NiNsee) Kembel (voormalig stafmedewerker bij 
het NiNsee) en bestuurslid Verbeet werd de draad weer opgepakt en gingen ze gelijk aan de slag. 
 
Desgevraagd meldde KR dat hij niet weet of er een verslag is van de gevoerde gesprekken terzake de 
uitvoeringsacties. Hij is ook niet op de hoogte van een beleid en communicatieplan. Een draagvlak 
peiling dan? was een volgende vraag? “Wel nee” reageerde KR en gebruikte de metafoor ‘PISBAK 
besluit’ om het karakter van het besluitvormingsproces te beschrijven: je staat naast elkaar te 
plassen, de één oppert een idee en de ander gaat akkoord en dat is het.  Alles is gebaseerd op 
vertrouwen, voegde hij eraan toe. 
 

http://www.platformslavernijmonument.nl/
mailto:info@platformslavernijmonument.nl
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Hij bevestigde andermaal dat zijn motief voor samenwerking was: het realiseren van een 
samenwerking tussen het NiNsee en zijn organisatie op het gebied van de Herdenking. 
Ik heb het NiNsee één belangrijke voorwaarde voor samenwerking gesteld en dat is de adoptie en 
integratie van het hele Amsterdams Centrum Herdenkingsprogramma in het NiNsee 
Herdenkingsprogramma. Het betreft de onderdelen: 
1) Ere haag van het Caribisch netwerk van de Politie en van Defensie; 
2) 18 saluutschoten 
3) Inheemsen ‘parade 
 
Op de vraag van BB aan KR of derden in het land dit al hadden kunnen weten? KR: dat hoeft niet. 
NiNsee is een stichting die zelfstandig kan besluiten. Wat NiNsee verder heeft gedaan met de 
netwerken te informeren: KR ik weet het niet. Dat is een zaak van het NiNsee. Voor zover mij bekend 
is er geen consultatieronde geweest. De ‘uitvoerders’ (hij noemde Cruden, Kembel, maar ook Rens) 
zijn samen met mij aan de slag gegaan met de implementatie van het idee. We vergaderden op het 
kantoor van het Caribisch politie netwerk.  
 
Op de vraag of het Landelijk Platform Slavernijverleden het had kunnen weten dat er tot een splitsing 
was besloten, KR: dat doe je niet met een PISBAK besluit. Het was niet nodig om iedereen te 
raadplegen we zijn autonome organisaties.  
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