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INTRODUCTIE  
Velen hebben gevraagd, wat nu, nu daar het RondeTafelGesprek (RTG) over 
het Nederlandse slavernijverleden dat is georganiseerd door de Vaste 
Kamercommissie Binnenlandse Zaken (ComBiZa) op 13 januari jl. heeft 
plaatsgehad. Een concreet antwoord hebben we niet kunnen geven. 
Ondertussen is in goed vertrouwen, de hoop gevestigd dat de 
aanbevelingen die zijn gedaan in overweging worden genomen.  
 
LEESWIJZER 
In dit document presenteren we in drie onderdelen een impressie, 
bevindingen, observaties en noties ter overweging naar aanleiding van het 
RTG: 
1. Het Belang van een Gecoördineerde, Gestructureerde, Samenhangende, 

Integrale Strategie (GGSIS) in historisch perspectief (Pagina 3); 
2. Onze bevindingen naar aanleiding van het RTG (Pagina 6); 
3. Het bestaansrecht van het LPS. (Pagina 10) 
 
Met de links wordt beoogd om ten aanzien van het desbetreffende 
onderwerp tot vermeerdering van (dossier)kennis aan te sturen.  
 
UITGANGSPUNT 
Deze heeft betrekking op de vraag: Wat zijn ‘Excuses’ waard zonder:  
1. een pakket aan maatregelen die Reparatory Justice benaderen. Onder 

meer naar aanleiding van de excuses uitgesproken op 1 juli 2021 door de 
burgemeester van Amsterdam. Wilt u meer weten over Reparatory 
Justice? Leer meer via deze 
https://app.box.com/s/ul5pah0tfo1tya1rcz323ysmeoq3r4aj link; 

2. Een Nationaal Actieprogramma als uitvloeisel van het VN Internationaal 
decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-2024. Er zijn nog 
3 jaar te gaan. Leer meer over het Decennium hier: 
https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux  

3. Optimale naleving van het CERDverdrag. Kunt u zich er iets bij 
voorstellen? Neem een kijkje in de brieven in deze onderstaande links: 
https://app.box.com/s/q3cdki2yyg6sihmyt8qpqg3fjmkbn170 
https://app.box.com/s/ijyqnrmunnj5fx086y5hxpchs38jwqur 

 
 

 
Voor vragen en/of suggesties en aanbevelingen: 
info@platformslavernijmonument.nl  

https://app.box.com/s/ul5pah0tfo1tya1rcz323ysmeoq3r4aj
https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux
https://app.box.com/s/q3cdki2yyg6sihmyt8qpqg3fjmkbn170
https://app.box.com/s/ijyqnrmunnj5fx086y5hxpchs38jwqur
mailto:info@platformslavernijmonument.nl
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1. BELANG GECOORDINEERDE, GESTRUCTUREERDE, 
SAMENHANGENDE, INTEGRALE STRATEGIE (GGSIS)  

 
Het RTG over het Nederlandse slavernijverleden dat is georganiseerd door de ComBiZa 
Zaken op 13 januari jl., heeft het principe van een gecoördineerde, gestructureerde, 
samenhangende, integrale strategie (GGSIS) opnieuw onderstreept. 
 
Wat houdt GGSIS in? 
Gecoördineerd houdt in dat zaken vanuit één coördinatiepunt op elkaar zijn afgestemd. 
Gestructureerd houdt in dat er onderlinge afstemming binnen een bepaalde structuur 
is met toezicht op en standaardisatie van de werkprocessen, kennis en vaardigheden. 
Goede praktijken zijn inzichtelijk. Het wiel hoeft niet worden uitgevonden. Deelnemers 
weten waar ze aan toe zijn. Samenhangend en Integraal impliceren een logisch op 
elkaar afgestemde keten van acties en activiteiten. 

 
Het overall doel is: bundeling van krachten op elk gewenste (beleids)onderwerp van 
zorg. Dit door middel van mobiliseren en integreren van expertise - in dit verband - op 
het gebied van issues die betrekking hebben op Reparatory Justice; het bestrijden van 
verdeel en heersstrategieën en het werken aan samenlevings-, team- en positieve 
imageopbouw. 
 
Kernwaarden zijn: het intergenerationeel perspectief, een visie gericht op het 
meervoudig perspectief, Professionaliteit, Mens-, actie- en resultaatgericht, Passie, 
Rechtvaardig, Betrouwbaar/Integer, Weloverwogen en vooruitstrevend. Met een Code 
of Conduct en Ethics als leidraad voor succesvolle en duurzame samenwerking. 
 
Een aanpak die is gebaseerd op de GGSI-strategie hebben wij - Nazaten van de tot 
slaafgemaakten, respectievelijk sleutelpersonen en organisaties die de belangen op dit 
onderwerp, namens de Nazaten behartigen - zelf in handen. Dat is waar Self-
Reparations & Determination ook over gaan. Er wordt ons geen strobeeld in de 
weggelegd. Het is een kwestie van discipline en gevoel voor gezagsverhoudingen in 
perspectief van de UBUNTU filosofie: I’m Because of You. 
 
GGSIS in historisch perspectief beschouwd 
Petitie ‘Sporen van Slavernij’. 
De GGSIS, is een aanpak die de Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’ 
twintig jaar geleden met succes heeft toegepast. Dit met als resultaat de oprichting van 
het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) in 1999. Sophiedela-vrouwen waren 
ervan overtuigd dat deze aanpak de beste was om Nazaten van tot slaaf gemaakten te 
mobiliseren, motiveren en te organiseren.  
 
Voormalige minister Van Boxtel (D66) en staatsecretaris Van der Ploeg (PVDA) waren 
ervan overtuigd dat een werkwijze gebaseerd op de GGSIS-aanpak, succesvol zou 
bijdragen aan het volbrengen van de missie van Sophiedela. Want daar begon het mee. 
Met de petitie ‘Sporen van Slavernij’ om het Nederlandse Parlement over de streep te 
trekken. 
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Toegegeven Ray Biekman, Frank Dragtenstein en Ludwich van Mulier hebben een 
uitstekende bijdrage geleverd op het gebied van de formulering van de tekst van de 
Petitie. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten. Lees hier in deze 
https://app.box.com/s/twgbsudxmymvdbpfw0sqj51san2syy33 link de inhoud van de 
petitie. Het was dus alle hands on deck. Een ware uitdaging om alle organisaties, 
respectievelijk experts, met doelen op het gebied van het Nederlandse  
slavernijverleden op één lijn te krijgen respectievelijk één onderdak voor debat en 
discussie evenals besluitvorming te bieden. We zijn de Vrouwen Alliantie (Marian 
Duvallier) dankbaar. We zijn het Landelijk Bureau Racismebestrijding (Hubert Fermina) 
dankbaar voor de geboden huisvesting. 
 
De bewindslieden hadden geen zin om met allerlei organisaties aan tafel te zitten en 
verwachtten dat Sophiedela de neuzen in één richting zou organiseren. Ze waren 
beducht voor ‘verdeel en heers’-situaties. Alle organisaties die iets wensten op dit 
terrein van het slavernijdossier werden naar het LPS verwezen.  
 
De toenmalige directeur Minderhedenbeleid, Dr. Fernandes Mendes, hielp een handje 
door ons de kneepjes van de lobbystrategie bij te brengen. 
In dit verband ook veel gehad aan de adviezen van Tweede Kamerleden: Judith 
Belinfante, Francisca Ravenstein, Tara Oedraysingh Varma, Jan Hoekema, John Leerdam. 
Het waren echt andere tijden. 
 
Tara, zoals we haar noemden, was het enige Kamerlid toen die – met hoge koorts 
notabene – een taxi huurde om de Petitie tijdens de conferentie in den Haag officieus in 
ontvangst te komen nemen, toen we bespeurden dat er koudwatervrees was bij de 
andere Kamerleden. Zij was ook de enige die Commissievoorzitter De Cloe pushte.  
 
Judith Belinfante, na een belletje, “mevrouw Biekman beseft u wat u op uw schouders 
hebt geladen?..... Ja, ik heb tijd, wanneer kunt u?. Het was een vraag die niet twee keer 
behoefde te worden gesteld. Wat er gebeurde tijdens zo een ontmoeting was de 
bespreking van onderwerpen met als doel om succesvol met de ‘politiek’ te kunnen 
communiceren teneinde de juiste snaar te kunnen raken. “Zorg dat je dit….. of dat… 
neem dit of dat nog in overweging … ”.  Niets mocht aan het toeval worden overgelaten. 
Sophiedela had slechts drie maanden nodig om alle relevante organisaties en experts 
aan ‘boord’ van het nog op te richten LPS te krijgen.  
Toch ging niet alles van een leien dakje. Er was ook weerstand. De weerstand werd 
ondervangen door de instelling van een ‘Comité van Aanbeveling’ onder voorzitterschap 
van Raad van State lid, Gilbert Wawoe.  
 
Huiskamersessies 
Belangrijk om ook te vermelden zijn de huiskamersessies waarmee het begon. De 
sessies verschaften de beste podia om het goede en eerlijke verhaal te vertellen. 
Bovendien werkten ze ook bewustwordend, empowerment en identiteitsversterkend. 
We wisten het al maar de huiskamersessies brachten zoveel (ondermeer misstanden) 
aan het licht. We reisden stad en land af om commitment te organiseren. In Groningen 
troffen we de ‘Eerste Wereld Alliantie Groningen’ aan, een zwarte Beweging die een 
stevige stempel heeft gedrukt op de Pan Afrikaanse visie van het LPS.  
 

https://app.box.com/s/twgbsudxmymvdbpfw0sqj51san2syy33


 

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 
Landelijk Platform Slavernijverleden 

 
5 

 

 
Studenten in de gezinnen werden aangespoord om hun oor te luister te leggen bij de 
senioren in de familie en hun verhalen op te nemen op zelf-aangeschafte taperecorders.  
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een orale geschiedenis project, een 
project waarvoor commitment was gerealiseerd van UNESCO Parijs. 
 
Sophiedela deelde zelf gecomponeerde boekenlijsten uit met namen van zwarte 
schrijvers en wetenschappers. Jongeren en studenten werden geadviseerd zich niet 
blind te staren op dat wat hen via de (witte/ gevestigde) media en wikipedia werd 
voorgeschoteld. De aandacht werd gevestigd op de door schrijvers en wetenschappers 
geraadpleegde bronnen met als doel het eurocentrische gehalte van de ‘werken’ te 
kunnen bepalen. Een goed voorbeeld is de inhoud van de scriptie in deze 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5191/Jans%2c_Roos_1.pdf?seq
uence=1 link. ‘Critical thinking’ was een vast onderdeel van de huiskamersessies-
leerprogramma.  
 
In 1994 had Sophiedela het belang van de GGSI-aanpak al ingezien tijdens de 
voorbereidingen in Nederland van de VN Wereldvrouwenconferentie in Beijing met als 
resultaat het Beijing platform voor action 1995 - Zoeken (bing.com.  
 
1997 veel ervaring opgedaan met de GGSI-aanpak tijdens de voorbereidingen van de 
herdenking van 100 jaar Vrouwenarbeid. Door middel van thema werkgroepen werd 
integratie en samenhang op het gebied van de verschillende beleidsthema’s 
vormgegeven. Sophiedela werkte toen nauw samen met Tiye International, onze 
leerschool van het ‘womenism’.  
 
In 1999 is veel ervaring opgedaan met de GGSI-strategie toen de wereldwijde Pan 
Afrikaanse Bewegingen overal ter wereld zich in ‘vereniging’ opmaakten voor de VN 
Wereld Anti Racisme Conferentie in 2001 in Durban, Zuid Afrika. Het hoofddoel was  
de UN Durban Declaration & Program of Action (DDPA) waarin de trans-Atlantische 
slavenhandel, slavernij en kolonialisme als misdaden tegen de menselijkheid zouden 
worden verklaard. De leiding werd toevertrouwd aan de 12 December Movement. Vindt 
hier in deze Home - Pan African Coalition for the DDPA (durbanplus20.org link 
belangrijke informatie over het proces. Zoals we weten heeft Nederland zich altijd verzet 
tegen de uitvoering van de DDPA. Laatstelijk in het kader van 20 jaar herdenking van de 
DDPA. Wat zijn ‘Excuses’ dus waard als dit document structureel wordt ontkend. Het 
legt de basis voor Reparatory Justice. De vraag is nu hoe de Nationaal Coördinator 
Racisme Discriminatie deze vasthoudendheid van Nederland gaat tackelen. Dit is de 
belangrijkste uitdaging van deze functie.  
 
Als is aangetoond dat de GGSIS werkt hoe komt dan dat op het onderwerp van 
Reparatory Justice een gecoördineerde gestructureerde samenhangende integrale 
aanpak aan de zijde van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten, ontbreekt? Dit is een 
vraag die aan de Nazaten wordt overgelaten om te beantwoorden. 
  

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5191/Jans%2c_Roos_1.pdf?sequence=1
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5191/Jans%2c_Roos_1.pdf?sequence=1
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2. RTG IN PERSPECTIEF VAN LESSON LEARNED 
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2022-01-13/binnenlandse-zaken/troelstrazaal/het-
nederlands-slavernijverleden-15-00/video 

Leemtes in Kennis en Inzicht  
Het kan niet worden ontkend dat het onderhavige RTG op 13 januari jl. belangrijke 
inzichten heeft opgeleverd. Dit onder meer op het gebied van leemtes in kennis en 
inzicht over de aard, omvang, de duur en de barbaarsheid van het Nederlands 
slavernijverleden en de Politieke en Bestuurlijke Betrokkenheid. Dit ondanks de vele 
studies, onderzoeksrapporten, conferenties, dialogen, debatten, panels die zijn 
gerealiseerd in de afgelopen jaren.  
Zo heeft het LPS voor de belangrijkste vraag van de Commissieleden over de relatie 
tussen Nederland en het Slavernijverleden, moeten verwijzen naar het Archief van de 
Tweede Kamer.  
Nog aan te bevelen zijn de archieven van Defensie, Politie en Justitie. Deze 
https://app.box.com/s/27uioeq8bo83bwyy6m979xf9dj6vn404 link handelt ondermeer 
over de huiveringwekkende rol van Defensie en Politie in Suriname. Geadviseerd wordt 
om het te bestuderen om het gevoel te krijgen over het belang van Reparatory Justice. 
Deze https://app.box.com/s/ljlxoo4zjotxayb6f4m5qwfnfbahf5l7, over de 
huiveringwekkende terechtstelling van Thoula en zijn volgers in 1795 om te begrijpen 
waarom rehabilitatie van al de vrijheidsstrijders belangrijk is zodat het doel van het 
Nationaal Monument Nederlandse Slavernijverleden in het Oosterpark wordt begrepen. 
Het LPS heeft vanaf het eerste uur gepleit voor een Kiosk bij het Monument waar 
bezoekers van het Monument geïnformeerd kunnen worden. 
 
Draagvlak 
In de afgelopen decennia zijn er verschillende RTG’s door Tweede Kamer fracties over 
het Nederlandse koloniaal & slavernijverleden, laatstelijk in 2013 door de Christen Unie, 
georganiseerd. Wat het RTG van 13 januari jl. bijzonder maakt is het aantal 
Kamerfracties dat heeft deelgenomen aan het RTG.  
 

Het LPS heeft de ComBiZa voorgesteld om deze gesprekken ook te realiseren in de 
landen waar Nederland het verwerpelijk slavernijsysteem heeft toegepast.  
Een tocht op de Commewijnerivier en door de oerwouden van Suriname zal 
ongetwijfeld tot grotere verbeelding spreken en bijdragen tot vermeerdering van 
kennis en inzicht over de effecten van de Nederlandse slavernij.  
Bovendien ligt er sinds 2013 een Petitie op het bureau van het Nederlandse Kabinet. 
Nederland kan niet doen alsof de Petitie niet bestaat. Voor nadere informatie over de 
inhoud: https://app.box.com/s/x41e0nj6h0g1xrnv9nsuzeql6qcwzteq  
  
Noot: bij zijn bezoek in 2021 aan Nederland heeft de President van de Republiek 
Suriname, Ch. Santokhi deze kwestie niet aan de orde gesteld. Het vermoeden bestaat 
dat in Suriname ervan uitgegaan wordt dat de Nazaten van de tot slaafgemaakten 
namens hen het woord zullen voeren. Dat ziet het LPS ook als een belangrijke taak en 
verantwoordelijkheid. Dat is precies de reden dat we dit onderwerp tijdens het RTG 
hebben opgebracht. Nu is Suriname aan zet om de Commissieleden te voorzien van 

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2022-01-13/binnenlandse-zaken/troelstrazaal/het-nederlands-slavernijverleden-15-00/video
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2022-01-13/binnenlandse-zaken/troelstrazaal/het-nederlands-slavernijverleden-15-00/video
https://app.box.com/s/27uioeq8bo83bwyy6m979xf9dj6vn404
https://app.box.com/s/ljlxoo4zjotxayb6f4m5qwfnfbahf5l7
https://app.box.com/s/x41e0nj6h0g1xrnv9nsuzeql6qcwzteq
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Officiële brieven die bijvoorbeeld door het Genootschap van Caricom over de 
Reparation Claim aan het Nederlandse Kabinet is gestuurd. 

 
Een belangrijke overlevering van het Nederlandse slavernijverleden zijn de eigentijdse 
vormen van meervoudige racisme en discriminatie als effect van het Nederlandse 
slavernij- en koloniaalsysteem. Deze heeft diepe wonden nagelaten zodanig dat het, net 
als in Nederland met de Nederlandse Christelijke Historische Sinterklaas traditie en 
vormen van Afrofobie bijvoorbeeld, niet meer tot de verbeelding spreekt maar wel de 
traumatische overleveringen continueert.  
Op het gebied van bijvoorbeeld het geïnstitutionaliseerde kwetsende en beledigende ‘n-
woord’ dat in sommige kringen als normaal wordt beschouwd. Lees in deze 
onderstaande link over de vele betekenissen van het dit ‘n-woord’: 
https://app.box.com/s/xaus8ipkjwl8ra78xwwcrtxr4zn7w7qsH.  
Het politieke- en overheidsbenoemingenbeleid in de verschillende sectoren van zorg 
gebaseerd op ‘etnisch’ profijt; de op kolonialiteit gebaseerde overheids-, respectievelijk 
onderwijs- en economische systemen; beleidsinstrumenten; wet- en regelgeving en 
infrastructuur (bijvoorbeeld de inrichting van de regionale overheidsbesturen) en de 
statistische formats. Deze onderwerpen zijn slechts het topje van de ijsberg. Want dan 
hebben we het nog niet over de effecten van de braindrain uit Suriname vanwege de 
verschillende perioden Deze had ook tot gevolg dat op het gebied van onderwijs en 
werkgelegenheid de voorzieningen niet toereikend waren. Faciliteiten zoals specifieke 
wet- en regelgeving om de braingain te bevorderen ontbreekt. Het Surinaamse Diaspora 
Kaderplan ‘Iedereen Doet Mee’: 
https://app.box.com/s/9z3134xq3vwav9x0ds0zkbw896z8nexz biedt nog steeds goede 
aanknopingspunten om het vraagstuk van braingain aan te pakken. Een adequaat 
Migratiebeleid zal ook bijdragen aan de perspectieven die worden beoogd met een 
Suriname Diasporabeleid en in het kader van het ‘vrije verkeer’ binnen Caricom 
verband.  
 
Tijdsaspect 
Het staat buitenkijf dat de uitgetrokken uren ten behoeve van het Gesprek niet in 
verhouding heeft gestaan tot de kennis- en informatiebehoefte van de Commissieleden. 
Het kan ook gelegen hebben aan het gekozen gespreksmodel en het aantal panelleden 
dat de tijd niet toereikend was. Het was dan ook jammer dat Commissieleden hun 
vragen niet optimaal konden stellen. Niet ontkend kan worden dat het Gesprek, mede 
dankzij de voorzitter in een prettige respectvolle sfeer heeft plaatsgehad. 
 
Het gespreksmodel, keuze van de gespreksdeelnemers en de gekozen thema’s. 
Vraagtekens kunnen ook gezet worden achter het gespreksmodel. Het is maar net vanuit 
welke invalshoek je het thema slavernijverleden wenst te bespreken.  
Bespreking van het Vraagstuk in perspectief van bijvoorbeeld: 
- Migratie 
- Klimaatverandering 
- Cultuur en Gezondheid 
- Opvoeding/Gezin, Onderwijs en Opleiding 
- Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid idem 
- Racisme en Discriminatie 

https://app.box.com/s/xaus8ipkjwl8ra78xwwcrtxr4zn7w7qsH
https://app.box.com/s/9z3134xq3vwav9x0ds0zkbw896z8nexz
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- Politiek en Bestuur. In dit verband! Wat te denken van een Kabinet waar de zwarte 
Afrikaanse Caribische vrouw ontbreekt. Kan een persoon zich voorstellen hoe pijnlijk 
alle zwarte Afrikaanse Caribische Diaspora Vrouwen in Nederland zijn getroffen.  

- Defensie, Justitie en Politie 
- Ontwikkelingshulp 
- Religie 
had ongetwijfeld nog meer en belangrijke inzichten opgeleverd over de hedendaagse 
effecten van het Nederlandse Slavernij- en Koloniaal verleden. De samenstelling van het 
deelnemerspanel had er dan ook anders uitgezien. 
Experts hadden goed over het voetlicht kunnen brengen waarom niet gesteld kan 
worden dat de huidige generatie niet verantwoordelijk is voor wat hun voorouders aan 
zonden hebben begaan.  
Wanneer er meer tijd was uitgetrokken (met broodje bakkeljauw, pom en kaas en kopje 
koffie of thee, glaasje gemberbier of orgeade) 
 
Hadden we: 
1. in alle oprechtheid duidelijker kunnen maken waarom de ontwerper van de 
Gouden Koets zich bij het initiëren van het zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’ heeft laten 
leiden door de ‘Barbaarsheid’ van het verwerpelijk slavernijsysteem en niet vanuit het 
oogpunt van menswaardigheid. In zijn gedachte was het ‘normaal’, hoorde het zo. Hij is 
niet toekomstgericht met de menselijke waardigheid bezig geweest. Evenmin heeft hij er 
rekening mee gehouden dat het gewraakte zijpaneel een keer tot een maatschappelijke  
discussie zou leiden, maar ook als een misdaad tegen de menselijkheid zou worden 
verklaard. In zijn perceptie was het “eenmaal inferieur altijd inferieur”. 
 
Het LPS is content met het besluit van Koning Willem Alexander, verwacht wel dat 
excuses https://app.box.com/s/0rqy31wpchgew10wekuol4ijlr8fdgpc zullen worden 
aangeboden.  
 
2. Het ‘zwarte piet’-vraagstuk in perspectief van de Nederlandse Cultuur Historische 
Christelijke Sinterklaas Traditie kunnen bespreken. We hadden het primaat aan de zijde  
van de Christelijke Partijen om tot ontmanteling van de ‘zwarte piet’- figuur aan te 
sturen goed kunnen motiveren. Spreken over het concept en de context van deze 
Christelijke Historische Traditie had wel degelijk tot meer besef geleid. We hadden naast 
een pagina’s-tellende file ook de brief van Rev. Jesse Jackson aan minister President 
Rutte https://app.box.com/s/2ojbyog8dlomzwculnzxgze2v5qq1xdp klaar om aan de 
RTG voorzitter te overhandigen. We hadden het ook kunnen hebben over het kwalijke 
aan de RoetVeegPiet. Lees in deze 
https://app.box.com/s/xykbiyfxluewuflpf5n2zle5evlxnbi1 link hoe het LPS op het NTR 
alternatief had gereageerd. Lees hier in deze 
https://app.box.com/s/7273j4kxjsddlrzr2p8dk0e4cr2y3v6f link de brief aan het 
Nederlandse Kabinet (2013) door de VN Werkgroep van Experts over mensen van 
Afrikaanse afkomst. Na bijkans 9 jaar is er nog niets veranderd omdat onze Nederlandse 
Politieke (volks)vertegenwoordigers en Bestuurders van mening zijn dat deze 
kwetsende, beledigende Christelijk Historische Sinterklaas Traditie vanzelf overgaat. 
Lees hieronderstaand in de link de brief gestuurd aan de VIE: die mag ook boekdelen 
spreken https://app.box.com/s/cfitjzw8uuyxq0rlrs6cpswjzcfc58dn. 
 

https://app.box.com/s/0rqy31wpchgew10wekuol4ijlr8fdgpc
https://app.box.com/s/2ojbyog8dlomzwculnzxgze2v5qq1xdp
https://app.box.com/s/xykbiyfxluewuflpf5n2zle5evlxnbi1
https://app.box.com/s/7273j4kxjsddlrzr2p8dk0e4cr2y3v6f
https://app.box.com/s/cfitjzw8uuyxq0rlrs6cpswjzcfc58dn
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Gelukkig heeft het LPS tijdens het RTG duidelijk kunnen maken wat het ratificeren van 
een VN-Verdrag aan politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden met zich 
meebrengt en waarom artikel 1 van de Grondwet met de gronden ‘etniciteit’ en 
‘nationaliteit’ moet worden verruimd.  
 
3. inzichtelijk kunnen maken waarom Nederland nog steeds profijt heeft van de 
‘gestolen’ rijkdommen. We hadden kunnen motiveren waarom we nog steeds aanspraak 
maken op de onbetaalde arbeid inclusief de revenuen van onze voorouders. Het citaat: 
uit de Resolutie van de NEDERLANDSE STATEN-GENERAAL OVER SLAVENHANDEL van 
12/11/1789  
 
"den Negerhandel behoord aangemerkt te worden als onaffscheidelyk van den bloey en 
voorspoed dier Colonien, en van de geheele Commercie, welke uit de Colonien haar leven 
ontfangt, behalven dat de Negerhandel op zig zelve moet gehouden worden voor een der 
voordeeligste Takken van de Commercie, in zo verre die zyn invloed verspreyd over eene 
meenigte van Fabryken en Manufactuuren, welker debiet daardoor vermeerderd”  
einde citaat, spreekt boekdelen.  
 
Zoals uit verschillende bronnen tot 25 november 1975, valt waar te nemen dat er sprake 
is geweest van ‘uitbuiting’ van Suriname ten behoeve van de Nederlandse ‘consumptie’. 
Ook Professor dr. Jan Pronk schrijft hierover. Lees in deze 
https://app.box.com/s/quabt2z5blaa2odua9gyru4eeey7vvdc link. Niet om te verwijten 
maar om te motiveren waarom ‘Excuses’ zonder Reparatory Justice maatregelen als 
beledigend en kwetsend zal worden ervaren.  
 
4. Kunnen motiveren waarom een Commissie Reparatory Justice een belangrijke 
optie is ter overweging om dit vraagstuk van ‘wiedergutmachung’ te bespreken. 
Laten we a.u.b. niet doen alsof de Commissie Oudshoorn het ei van Columbus heeft 
uitgevonden. Er liggen tientallen eensluidende rapporten. Want we zien is dat na het 
Rapport van Commissie Oudshoorn er verschillende door de Overheid gefinancierde 
onderzoeken met identieke doelen worden uitgevoerd. Lees hier 
https://app.box.com/s/19zetwnsdqiw4mhpyh1rtd17vg77nsyn hoe er is gereageerd op 
de motie Ceder. Het Ronde Tafelgesprek op 13 januari jl. daarentegen bleek een 
uitvloeisel te zijn van de aangehouden motie Jetten. Lees hier in deze 
https://app.box.com/s/sa0pur8hkovpwinrqznzunazjlla62l5 link hoe het LPS reageert 
en over het voorstel terzake de instelling van een Reparatory Justice. 
 
Als is aangetoond dat de GGSIS werkt hoe komt dan dat op het onderwerp van 
Reparatory Justice een gecoördineerde gestructureerde samenhangende integrale 
aanpak aan beide zijden: van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten en van de overheid, 
ontbreekt? Dit is een vraag die aan u wordt overgelaten om te beantwoorden. 
 
 
  

https://app.box.com/s/quabt2z5blaa2odua9gyru4eeey7vvdc
https://app.box.com/s/19zetwnsdqiw4mhpyh1rtd17vg77nsyn
https://app.box.com/s/sa0pur8hkovpwinrqznzunazjlla62l5
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3.HET BESTAANSRECHT VAN HET LPS 
 
Het LPS heeft voldoende haar bestaansrecht maar ook bestaansgrond bewezen. Het is 
een niet door de Overheid gesubsidieerde instelling die Professionaliteit, Deskundigheid 
en Betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft. Mens- en Resultaatgericht: Daadkracht, 
geen op de klok kijkers, Internationaal & Toekomstgericht. Verantwoordelijkheidsbesef, 
Gepassioneerd in alles wat we doen en aanpakken. Accepteren geen knollen voor 
citroenen; Niet teveel praten maar vooral doen. Dat is het Landelijk Platform 
Slavernijverleden. Baanbrekers op het gebied van het Nederlandse slavernijdossier: 23 
jaar ondertussen.  
 
Het LPS heeft in de afgelopen Decennia, op verschillende momenten en ten aanzien van 
verschillende beleidsterreinen, Nederlandse overheden, al dan niet in samenwerking 
met derden, van ongevraagde adviezen en aanbevelingen voorzien.  
 
Kan het zijn dat niet adequaat reageren op de aanbevelingen te maken zou kunnen 
hebben met het schrijven van minister President Rutte aan het LPS (2012: lees hier in 
deze https://app.box.com/s/bvzub9tqkmrt6p66mdcrbdjxu870t4d4 link).  
De minister President schrijft: “we zullen uw toekomstige brieven voor kennisneming 
aannemen”. Zoiets van: schrijf mij, schrijf het Kabinet, maar verwacht nooit meer een 
antwoord van ons, we zullen lezen maar niet reageren. Het kan ons ook niet schelen als het 
LPS schrijft namens de Nazaten van de tot slaaf gemaakten. We ervaren het LPS als lastig, 
opdringerig, weg ermee”.  
 
Wat minister President Rutte heeft gedaan met zijn antwoord is niet zozeer mevrouw 
Biekman treffen maar vooral de Nazaten van de tot slaafgemaakten wier belangen het 
LPS met passie, notabene onbetaald, hoopt te behartigen.  
 
Vloek doorbroken? 
De uitnodiging voor deelname aan het RTG op 13 januari jl. heeft het LPS opgevat als 
blijk van erkenning, dat het LPS ertoe doet. Het gevoel gegeven dat het LPS bestaat. 
 
De uitnodiging van Binnenlandse Zaken terzake de uitvoering van de ‘motie Ceder’ idem.  
 
Het LPS is bijzonder gestemd met de inhoud van de brief in deze 
https://app.box.com/s/9x3esehbja476xts4dy9nsf5x6sys68h link van drie ADV’s. 
Dit zijn vooral de momenten waarbij beseft wordt dat de rechtvaardige spirits van onze 
voorouders die, onder het juk van de Nederlandse slavernij hebben geleden, over onze 
schouders meekijken.  
 
Het LPS roept daarom het Nederlandse Parlement van harte op om het verschil te 
maken. Ga vooral door op de ingeslagen weg. Streef naar het beste en doe vooral het 
goede. Laten we samen werken aan een beschaafd Nederland. De Vloek doorbreken dat 
is gepland op het moment van de kidnapping van de Afrikaanse voorouders. Zo kunnen 
we vervolgens werken aan de opbouw van de samenlevingen waaruit we voorkomen, 
waar de navelstrengen zijn geplant. 
 

https://app.box.com/s/bvzub9tqkmrt6p66mdcrbdjxu870t4d4
https://app.box.com/s/9x3esehbja476xts4dy9nsf5x6sys68h
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Verantwoordelijkheid 
Hoe zo dat de ‘zonden’ van de voorouders niet op de huidige generatie Nazaten van de 
‘daders’ s kunnen worden afgewenteld? 
De tentoonstelling 800 jaar Nederlandse Politieke Macht 
https://ifthenisnow.nl/nl/agenda/macht-800-jaar-binnenhof-haags-historisch-museum  
geeft goed inzicht in de verschillende Nederlandse Bestuurlijke periodes van Macht. 
Nazaten van de tot slaaf gemaakten worden geadviseerd om deze tentoonstelling te  
bezoeken. De tentoonstelling laat ook zien waarom entiteiten van Nazaten van de 
‘daders’ het ongelijk aan hun zijde hebben wanneer zij beweren dat wat hun voorouders 
in het verleden aan ‘zonden’ hebben begaan niet op hen afgewenteld mag worden.  
Dit terwijl geen enkele Surinamer of Antilliaan zich tot nu toe heeft afgevraagd wat zij 
met de Eerste- en Tweede Wereldoorlog te maken hebben gehad. Het was een periode 
waarbij schoolkinderen elke week 1 cent moesten doneren als bijdrage ter bestrijding  
van de effecten van deze Europese Oorlogen; bijdragen van brandstoftoevoer en 
zeelieden die de geallieerde strijdkrachten hebben ondersteund. 
 
Tijd dus om radicaal af te rekenen met pseudo wetenschappelijke zienswijzen van 
wetenschappers zoals Den Heijer en Emmer die dit soort sentimenten voeden door hun 
statements (lees hier https://app.box.com/s/xzyodu7129i8lv50odh0yrswbk9tbp2n een 
voorbeeld). Dit soort stellingen moeten met informatie, educatie en voorlichting worden 
verslagen. Put voor meer informatie ook uit de bijdrage in deze 
https://app.box.com/s/7c5u24jljqejuuijcml5xbvjzt5rc9rr link (2001). 48 Nederlandse 
NGO’s pleitten toen voor genoegdoening. Het gat ons vooral om het opvijzelen van de 
dossierkennis over het Nederlandse slavernijverleden en om het besef dat we al 
decennialang bezig zijn met de vereffening van dit dossier.  
 
Documentaires 
Om ‘domheid’ te verslaan en/of polarisatie in de Nederlandse samenleving over de topic 
‘Excuses’ tegen te gaan, zouden documentaires enorm helpen. Lees hier in deze 
https://app.box.com/s/bin8tpvetf5qq3xjkj1fyf138ij8ganw link een toespraak uit 2002, 
wat hierover is gezegd.  
 
Hoeveel documentaires zijn sindsdien gerealiseerd? Lees in deze onderstaande link wat 
voormalig minister Plasterk op 1 juli 2007 zich hierover afvroeg 
https://www.parool.nl/nieuws/slavernijverleden-herdacht-in-oosterpark~b48b179a/. 
''Ik heb op school nooit geleerd over de slavernij. Hij wees op de vele boeken, films en musea 
over de Holocaust. ''Waar zijn de boeken en de films over de slavernij en de rol van 
Nederland daarin? Nederland heeft dat verleden niet verwerkt maar weggedrukt.'' 
 
In datzelfde jaar werden er projecten ingediend bij deze minister Plasterk met als gevolg 
dat er nooit is gereageerd. Keep this in mind.  
Check ook de klacht van het LPS over de NTR serie ‘Slavernij’ in deze 
https://app.box.com/s/dnbwxrdv7ytex1qyrn4f0axre48i04c7 link. Lees in deze NTR 
serie | Zoekresultaten | International Institute for Scientific Research (iisr.nl) link het 
commentaar (2015) van opinieleider Drs. Sandew Hira, IISR. 
 
Dank u voor de aandacht.  

https://ifthenisnow.nl/nl/agenda/macht-800-jaar-binnenhof-haags-historisch-museum
https://app.box.com/s/xzyodu7129i8lv50odh0yrswbk9tbp2n
https://app.box.com/s/7c5u24jljqejuuijcml5xbvjzt5rc9rr
https://app.box.com/s/bin8tpvetf5qq3xjkj1fyf138ij8ganw
https://www.parool.nl/nieuws/slavernijverleden-herdacht-in-oosterpark%7Eb48b179a/
https://app.box.com/s/dnbwxrdv7ytex1qyrn4f0axre48i04c7
https://iisr.nl/?s=NTR+serie
https://iisr.nl/?s=NTR+serie

