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Het Depolitiseringsproces van de Nationale herdenking van het Nederlands 
slavernijverleden: Het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden 
(NiNsee) mede verantwoordelijk? 

 
Het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis meer bekend als het NiNsee is in 
2002 onder andere opgericht met als één van de kerntaken de uitvoering van de Nationale 1 juli 
Herdenking. Dit, met als hoogtepunt de kransleggingen bij het Nationaal Slavernijmonument in het 
Oosterpark/Watergraafsmeer te Amsterdam. In 2013, ter gelegenheid van 150 jaar ‘informele’ 
afschaffing van de slavernij, besloot de gemeente Amsterdam, met instemming van het NiNsee 
bestuur om de taken betreffende de herdenking onder te brengen bij een aparte Stichting. Onder het 
mom van: het is een te groot project waarvoor specialistische kennis en inzet nodig zijn. Het Landelijk 
Platform Slavernijverleden (LPS) wist beter en beschuldigde het NiNsee van het etaleren van een 
‘brevet van onvermogen’. Het achtte het NiNsee medeverantwoordelijk voor de inzet van haar eigen 
ondergangsproces, dat al was voorbereid door het kabinet Rutte. De Instellingenfinanciering was 
stopgezet. Op 1 juli 2013 nadat minister President Rutte, op het (herdenking)podium, ten overstaan 
van het publiek, andermaal had bevestigd dat het NiNsee nergens meer op hoefde te rekenen, 
werden we nog op een andere feit op de neus gedrukt: het Koningspaar legde geen krans. 
Kabinetsbesluit!!. Ongetwijfeld vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid. Een zeer pijnlijke 
aanblik en ervaring. Exact drie jaar verder. Wat ervaren we? Nu, de depolitisering van de Nationale 
Herdenking van het Nederlands slavernijverleden. Het NiNsee mede verantwoordelijk? Ja zeker!! 
Want ook al zou het besluit onder druk genomen zijn dan nog zijn er mogelijkheden tot protest. 
Waren de vorige voorzitters niet in staat om het NiNsee te redden! De kersverse voorzitter gaat veel 
verder in zijn afbraakpolitiek. In het depolitseringsproces/project. Onder zijn leiding is er besloten om 
de Nationale 1 juli Herdenkingsdag, die tot doel heeft eerbetoon te brengen aan de helden en 
heldinnen, verzetsstrijders, nazaten van de slachtoffers van de tot slaafgemaakten, om te vormen tot 
een Dag waarop het feest vieren de boventoon zal voeren.  
Een dag die op afstand is gezet van het ankerpunt, het symbool van herdenken, verwerken en 
ontmoeting. Uit deze berichtgeving http://www.ninsee.nl/news/Nationale-Herdenking-afschaffing-
slavernij-naar-30-juni- blijkt het. Dat de Nationale 1 juli Herdenking plaats maakt voor viering alleen. 
Het kon zomaar dat het NiNsee bestuur samen met een Plaatselijke organisatie dat bepaalde. 
Dit, zonder dat de belangrijkste (nationale) stakeholders zijn geraadpleegd. Het bewijs is andermaal 
geleverd dat het NiNsee wellicht door de beschikbaar gestelde gelden door de gemeente 
Amsterdam, het karakter heeft gekregen van een Stedelijk gerichte ‘welzijnsinstelling’. Hierdoor is 
het bestaansrecht en de bestaansgrond om het predicaat nationaal te dragen komen te vervallen. De 
VN Decennium Coördinatie Werkgroep Nederland, inclusief het LPS, betreurt het dat: vanwege het 
besluit van het NiNsee, het pleidooi – geformuleerd op pagina 21 van de Gemeenschappelijke 
Position Paper VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst – om de Nationale 1 juli 
Herdenkingsdag uit te roepen tot een Nationale vrije dag ten behoeve van het bijwonen van de 
herdenkingsplechtigheden in een ander vaarwater is terecht gekomen. Het onverstandig NiNsee 
besluit leidt er nu toe dat herdenken, verwerken, eerbetoon brengen en ontmoeting een ander 
karakter krijgt. Onder andere het neutraliseren van de ‘zwarte’ solidariteit. Door het verdwijnen van 
de Bigispikri is de ‘politieke’ angel tevens eruit gehaald. De aandacht voor erkenning, 
rechtvaardigheid en ontwikkeling is de kop ingedrukt. Families en gezinnen met kinderen die van 
verre komen voor de herdenkingsplechtigheden en ontmoeting op 1 juli, worden pijnlijk op hun neus 
gedrukt. NiNsee medeverantwoordelijk? Het antwoord luidt volmondig ja!  
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