Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”
Burgemeester van Amsterdam, Mr. Eberhard van der Laan neemt
handtekeningen in ontvangst. Hij spreekt over een ‘aanzienlijk aantal’.
Amsterdam: 12 oktober 2016

Op woensdag 12 oktober jl. heeft de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”, de
2545 handtekeningen van individuele personen en organisaties, die de 30-juni-Petitie
https://app.box.com/s/8s5od6plhno7k4g65n5rklc46dhv8dco ondersteunen, aan Burgemeester Van
der Laan overhandigd. Bij de overhandiging was een delegatie van de Verzetsbeweging
vertegenwoordigd. In zijn reactie
20161013_IwanBurgemeesterKort.mp4 sprak de Burgemeester
van een ‘aanzienlijk’ aantal. Hij adviseerde om de handtekeningen ook aan het NiNseebestuur te doen
toekomen.
Na de overhandiging van de handtekeningen stelde de Burgemeester de Verzetsbeweging op de hoogte
van het NiNseebestuursbesluit terzake de eisen van de Landelijke Verzetsbeweging. De Burgemeester
zal binnen een termijn van een week zich beraden over de reactie van de Landelijke Verzetsbeweging
naar aanleiding van zijn voorstellen.
De Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee” heeft met de handtekeningen, die in een
paar dagen tijd waren verzameld, bewezen dat het Verzet tegen de verplaatsing van de Nationale 1 juli
Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden naar 30 juni groter is dan het NiNsebestuur tot nu
toe beweert. Volgens uitspraken van de bestuursvoorzitter van het NiNsee zou het om een ‘handje vol”
personen gaan die tegen de verplaatsing is. Het NiNseebestuur daarentegen had met het aantal van 69
medestanders (https://app.box.com/s/ngzfslebe4wl5tm8x60joyi7mmxt9hxm) van de 30 juni
Herdenking, rond dezelfde tijd, niet bereikt
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De Landelijke Verzetsbeweging wijst een door het NiNseebestuur geopperde Landelijk Consultatie
resoluut van de hand. Het NiNseebestuur moet het ‘gewraakte 30 juni besluit’ ook wel bekend als het
PISbakbesluit,
zonder
deze
voorwaarde,
terugdraaien.
Uit
bekomen
informatie
https://app.box.com/s/xkxm19qwo1c57cbp86cp8h3pghzhdoi7 blijkt dat het NiNseebestuur slechts op
uit is geweest om “munt” te slaan uit het Ketikoti Festival dat verbonden is aan de 1 juli Herdenking.
Om die reden moesten de herdenkingsplechtigheden Volgens het NiNsebestuur op 1 juli plaatsmaken
voor een commercieel festival. Dit, in eigen beheer van het NiNsee. Stichting Amsterdams Centrum
mocht dan in het vervolg zich bezighouden met de herdenkingsplechtigheden op 30 juni. Een ‘ordinaire
koehandel’ over de ruggen van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten, zoals sommigen zich badinerend
over de gang van zaken hebben uitgelaten.
De feitelijke historische datum ‘1 juli’ is gebaseerd op de Wet op de Opheffing der Slavernij op 1 juli 1863
in de Nederlandse Koloniën. De afkondiging van de Wet werd op 8 augustus 1862 in het Nederlandse
Staatsblad gepubliceerd en op 3 oktober 1862 in het Surinaamse Gouvernementsblad.
De afschaffing van de slavernij is het gevolg van veel verzet onder andere van de slachtoffers van die
slavernij. Het is afgedwongen onder andere door de tot slaaf gemaakte verzetshelden en heldinnen. De
Wet heeft in 2001 als uitgangspunt gediend voor de Nazaten van de tot slaaf gemaakten,
vertegenwoordigd in het Landelijk Platform Slavernijverleden; het Nederlandse Kabinet en Parlement
en de gemeente Amsterdam om de datum van de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden
vast te stellen op 1 juli. De datum markeert bovendien de verbondenheid tussen de Nazaten van de tot
slaaf gemaakten in Republiek Suriname en de Nazaten van de tot slaaf gemaakten in Nederland. In
Republiek Suriname is 1 juli door het Parlement uitgeroepen tot Nationale vrije dag.

__________________________________________________________________________________

Voor nadere informatie over de inhoud van dit bericht: Iwan Leeuwin, AADCC African and
African Descendants Coorporative Coalition the Netherlands. Telefoon: +31(0)683008961
E-mail. AADCCtheNetherlands@gmail.com
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