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 Landelijk Platform Slavernijverleden 

 
Persoonlijk  
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Amsterdam 
t.a.v. burgermeester E. Van der Laan 
Per post 
 
Betreft: Nationale 1 juli herdenking  
 
Den Haag, 1 juli 2016 
 
Geachte burgemeester, 
 
Wij vragen uw welwillende aandacht voor het volgende. 
 
Onder verwijzing naar ons schrijven van 11 april 2016 hierbij gevoegd vragen wij uw welwillende 
aandacht voor het volgende. 
 
Tot ver over de grenzen van Amsterdam en Nederland is er met verbazing gereageerd over de gang 
van zaken rond de Nationale Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden in Nederland. De 
ontwikkelingen zijn op de voet gevolgd en mensen hebben er geen goed woord voor over. Ook 
vanwege het besef nu hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Er wordt ook negatief geoordeeld 
over de rol van het gemeentebestuur Amsterdam. In een reactie naar Wethouder Kukenheim had het 
Landelijk Platform Slavernijverleden het gemeentebestuur Amsterdam en de Nederlandse Staat ook al 
verweten van nalatigheid en onvoldoende betrokkenheid. 
 
We hebben sinds vandaag nieuwe kansen richting toekomst. Ter herinnering: In 2003 toen bleek dat 
het NiNsee geen plan had dat kon rekenen op een breed draagvlak voor de realisatie van de 
Herdenking in 2003 is het Landelijk Platform Slavernijverleden door de gemeente Amsterdam 
gevraagd om te ondersteunen. Het Landelijk Platform Slavernijverleden mocht het plan schrijven wat 
met algemene stemmen werd aangenomen en uitgevoerd. 
Dit ook ter rehabilitatie van het feit dat bij de organisatie van de onthulling in 2002 het Landelijk 
Platform Slavernijverleden ook al buiten het protocol was gehouden. De rellen tijdens de onthulling 
hebben niet op zichzelf gestaan, want was het Landelijk Platform Slavernijverleden geïnformeerd dan 
had zij haar achterban kunnen informeren over de omstandigheden. Maar nu was het zo dat de 
nazaten van de tot slaaf gemaakten die ook van verre moesten komen om de onthulling bij te wonen 
voor een ‘gesloten deur’ stonden. En omdat ondergetekende moest spreken was het dat de 
uiteindelijke toegang werd verschaft anders gold het ook voor ondergetekende om achter het 
geblindeerde hek plaats te nemen. 
 
Op dit moment is de situatie zeer ernstig. De reden waarom het Landelijk Platform Slavernijverleden 
blij is dat u de Petitie van het Verzet ‘Zeg Neen tegen NiNsee’ in ontvangst heeft willen nemen. 
Uw reactie is ook als sympathiek overgekomen. Het komt er hierop neer dat u het gesprek wenst aan 
te gaan.  
Het Landelijk Platform Slavernijverleden vervult een nationale rol. Een stedelijk Amsterdam 
overstijgende rol dus.  
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Wij zijn van mening dat de stedelijke Amsterdamse organisaties voldoende aan bod zijn gekomen. 
En dat het nu van belang is dat u er vooral rekening mee houdt dat het Verzet naast het Landelijk 
Platform Slavernijverleden een nationale dimensie representeert. 
 
Wij kijken dan ook uit naar de door u eerste te zetten (vervolg)stappen richting een waardiger 
Nationale 1 juli Herdenking in 2017 en de toekomst met de inhoud van de petitie als richtinggevend. 
Nu daar wij weten wat aan de wijziging van de Data voor de Nationale Herdenking ten grondslag heeft 
gelegen. Een besluit dat is opgedrongen door de Stichting Amsterdams Centrum. 
Wij zijn van mening dat de oprichting van een Nationale 1 juli Herdenkingscommissie de beste optie is 
en willen samen met het Verzet werken aan de contouren van zo een Commissie. In de hoop dat het 
als discussie stuk kan dienen voor het vervolg. 
Anderen hadden de kans. 
Wij gaan ervan uit dat ditmaal wij de kans krijgen. 
 
Wij vertrouwen op een goede afloop en kijken uit naar uw reactie. 
 
In het vertrouwen op korte termijn uw visie te mogen vernemen, 
Verblijven wij, 
Met vriendelijke groet 
Hoogachtend,  
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden  
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