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Middels dit schrijven brengen wij u formeel in kennis van de conclusie van het Landelijk Platform
Slavernijverleden inzake haar keuze voor de locatie in de gemeente Amsterdam waar het Nationaal
Monument Nederlands Slavernijverleden gerealiseerd kan worden.
Gezien het belang van deze locatie keuze heeft onze organisatie zich maximaal ingespannen om met
de noodzakelijke zorgvuldigheid een keuzeproces te volgen waarin elk van de bij het Landelijk
Platform Slavernijverleden aangesloten lidorganisaties in de gelegenheid werden gesteld om expliciet
een onderbouwde keuze uit te spreken. Het stemt ons dan ook tot genoegen u te kunnen mededelen
dat alle uitgebrachte stemmen zich onmiskenbaar op het standpunt hebben gesteld dat voor het
landelijk Platform Slavernijverleden het “Oosterpark onlosmakelijk verbonden met de Muiderkerk”
de meest geschikte locatie voor respectievelijk de statische en de dynamische dimensie van het
Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden is.
De volgende overwegingen hebben tot deze conclusie geleid:
Uit de 15 door de gemeente Amsterdam aangeboden locaties werden 6 locaties door de
Amsterdamse gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening aangeduid als locaties die weinig inspraak
mogelijkheden zullen bieden.
Het belang afwegend van het perspectief op een snel en slagvaardig besluitvormingsproces heeft het
Landelijk Platform Slavernijverleden zich in haar keuzeproces in hoofdzaak geconcentreerd op deze
6 locaties. Deze zijn:
• Beursplein
• Oosterpark
• Kop Java-eiland
• Westeinde/Ned.Bank
• Kattenburgerplein
• Amstelveld
Teneinde het keuzeproces zo zorgvuldig en objectief mogelijk te doen lopen hebben wij ons laten
leiden door de geëxpliciteerde criteria opgenomen in het “Convenant inzake totstandkoming van het
Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente
Amsterdam”, criteria opgenomen in ons missiedocument getiteld “Van Monument tot Instituut” en
door expliciete criteria aangevoerd door ons Dagelijks Bestuur en ter vergadering door leden van ons
Algemeen Bestuur. In concreto betrof het de volgende criteria:
Criteria uit het
• een representatief, aansprekend en duurzaam karakter, dat past bij een nationaal
convenant
monument;
• toegankelijkheid voor een groot publiek en de mogelijkheid van het houden van een
jaarlijkse herdenking.
• Bij de keuze van de locatie zal bij voorkeur de mogelijkheid open worden gehouden van
een geïntegreerd geheel met de dynamische dimensie van het monument.
Criteria uit ons
♦ het moet een publieke locatie zijn om de mensen in staat te stellen de gruwelen van de
missiedocument
slavernij en de strijd daartegen te herdenken.
♦ het moet een representatieve locatie zijn
♦ het moet een locatie van internationale allure zijn
♦ wenselijk is om statische en dynamische locatie zo veel mogelijk op dezelfde locatie,
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maar in ieder geval in dezelfde stad te hebben
de locatie moet duurzaam zijn
minstens eens per jaar moet op deze locatie op nationale wijze en in gemeenschap van
alle nazaten van de Nederlandse slavernijgeschiedenis een publieke
herdenkingsbijeenkomst gehouden kunnen worden.
de locatie moet direct beschikbaar zijn
een monument overeenkomstig o.a. de criteria genoemd in artikel 7 van het convenant
moet er gebouwd kunnen worden
onze keuze moet onderhandelbaar zijn
onze keuze moet participatievriendelijk zijn
onze keuze moet bureaucratievriendelijk zijn
het monument moet nog tijdens deze regeerperiode gerealiseerd kunnen worden
de locatie moet aangepast kunnen worden om te voldoen aan onze eisen vwb de
vormgeving en omvang van het monument
de locatie moet autonome profileringmogelijkheden mogelijk maken.

Een zorgvuldige afweging van de aangeboden locaties afgezet tegen bovengenoemde expliciete
criteria leidde uiteindelijk tot de volgende conclusie:
De meest prestigieuze locatie is het Beursplein met de Beurs van Berlage als locatie
voor de huisvesting van de dynamische dimensie van het Nationaal Monument
Nederlands Slavernijverleden. Het niet direct beschikbaar zijn en vooral de
afhankelijkheid van een voor het jaar 2003 geplande herinrichtingsplan brengen zoveel
onzekere factoren met zich mee dat het gevaar van het op de lange baan schuiven
teveel in het vizier van de reële perspectieven komt.
De integrale afweging van de diverse criteria met accenten op aanpasbaarheid,
omvangrijkheid, tijdige realiseerbaarheid, autonome profileringperspectief en vooral de
koppeling van de statische en de dynamische dimensie waren voor het Landelijk
Platform Slavernijverleden doorslaggevend om te opteren voor het “Oosterpark
onlosmakelijk verbonden met de Muiderkerk” als de meest geschikte locatie voor
respectievelijk de statische en de dynamische dimensie van het Nationaal Monument
Nederlands Slavernijverleden.
Het Oosterpark is omvangrijk en voldoet aan vrijwel alle van tevoren geëxpliciteerde
criteria. Deze locatie is direct beschikbaar, waardoor het reëel haalbaar wordt om het
Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden nog in de huidige regeerperiode te
realiseren. Essentiële voorwaarde is wel dat de keuze van deze locatie gekoppeld
wordt aan de keuze van de Muiderkerk voor de dynamische dimensie van het
monument.
Vooral ook omdat wij er veel aan hechten dat het Nationaal Monument Nederlands Slavernijereleden
nog gedurende de lopende regeerperiode integraal gerealiseerd wordt, gaan wij ervan uit dat u op
basis van deze zorgvuldig onderbouwde keuze het daarheen zal doen leiden dat op de meest korte
termijn de locatie voor het nationaal monument Nederlands slavernijverleden officieel is vastgesteld.
Voor een nadere toelichting op onze keuze zijn wij voor u ten allen tijde beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur

______________________
drs. Barryl A.Biekman
voorzitter
cc:

Gemeente amsterdam
Staatssecretaris van de Ploeg
Begeleidingscie
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