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RESPECT VOOR IEDERS GESCHIEDENIS IS THE KEY 
HET GAAT VOORAL OM DE FEITEN EN CIJFERS 

TER AFSTEMMING VAN RECHTVAARDIGE 
BESLUITVORMING 

 
 
Aan het Bestuur van de Gemeente Den Haag 
Ter attentie van Wethouder A. Kapteijns van Sociale Zaken en Werk 
 
Datum 30 augustus 2022 
 
Betreft: dankbetuiging 
 
Geachte wethouder, 
 
Via deze weg bedanken wij u voor de uitnodiging mede namens het College en het gesprek dat 
met u is gevoerd op 24 augustus jl. 
 
Aanleiding van het gesprek waren de LPS brieven waarnaar wij u kortheidshalve via de volgende 
links verwijzen:  
Open brief aan het College Bestuur 17 juli 2022 
https://app.box.com/s/n8825qtufegoj1d38amlqo3iwhbsusjr  
Brief aan het College Bestuur van 18 december 2018 
https://app.box.com/s/f1vnh246zmd2ohwy880naw2mvpfiugff  
 
Het gesprek heeft belangrijke inzichten opgeleverd. 
 
Er is stevig van gedachten gewisseld over de rol van de gemeente Den Haag als Stad van Recht 
en Vrede in perspectief van de besluitvormingen in het kader van het Nederlandse 
slavernijdossier.  
 
U bent het met het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) gelukkig eens dat de rol van de 
Stad Den Haag niet los gezien kan worden van de Nationale besluitvormings-machtsstructuren 
tijdens de onderhavige periode. Het is in de Stad Den Haag alwaar belangrijke besluiten zijn 
genomen op het gebied van de trans Atlantische slavenhandel en slavernij, de stad waar de 
Bestuurlijke Macht was/is gecentreerd/geconcentreerd. Dat is dan ook de reden waarom het 
LPS altijd al heeft gepleit voor een Nationale aanpak: een Gecoördineerde Gestructureerde 
Samenhangende Integrale aanpak. Het LPS is daarom voor de instelling van een 
Staatscommissie Reparatory Justice. We zijn in ieder geval blij dat het Haagse onderzoek zich 
ook zal richten op de rol van de stad Den Haag in connectie met dat wat over de 
verwerpelijkheden was besloten onder meer in Staten Generaal en Ridderzaal. 
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Sophiedela 
 
Den Haag is ook de Stad alwaar de ideeën zijn ontsproten voor een Nationale aanpak op het 
gebied van de vereffening van het Nederlandse Slavernijdossier; de oprichting van het 
Nationaal Slavernij Monument en van het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en 
erfenis. Het is begonnen met de Petitie van Sophiedela: 
https://app.box.com/s/twgbsudxmymvdbpfw0sqj51san2syy33  
Put u ook uit deze Petitie van de Commissie Reparations Suriname 
https://app.box.com/s/xvf5fzkazwswpcqc1s6ly31dyc3fkptb en uit de informatie in deze links in 
verband met het nationale perspectief: 

- Kamerbrief Knops over het slavernijverleden 
https://app.box.com/s/tbu2e7g1skdcfu6mqlpcgk4pa8ctief0  

- In de voetsporen van eerste Kamerlid Nicolai’s betoog  
https://app.box.com/s/11miuvrrki3gqwh4bgkzja4c7yvlksur 
 
Subsidieregeling 
 
Aan de orde is ook geweest de verschillende aspecten van de nieuwe Haagse subsidieregeling 
waarin tal van groepen worden uitgenodigd om met projectvoorstellen te reflecteren. We zijn 
blij dat er door het College goede nota van de LPS bezwaren is genomen en dat bij een nieuwe 
gelegenheid verbeteringen in de regeling zullen worden aangebracht. 
 
Slavernijmonument 
 
We zijn ook blij van u te vernemen dat er nog geen besluit is genomen over het karakter van 
het op te richten Stedelijk Monument. In dit verband zijn we blij dat de gedachten nog steeds 
uitgaan van een Monument ter herdenking van het slavernijverleden. Maar ook over het feit 
dat het College beseft dat alle geschiedenissen op hun merites moeten worden beschouwd. 
Deze houding juichen we van harte toe. We geven u in overweging nog te putten uit informatie 
in de onderstaande links:  
 

- De wreedheid van de slavernij 
https://app.box.com/s/5s8yqlu7rrpnd324m9pg6804jjhtq1zp 
 

- De verschillen tussen de trans Atlantische slavernij en contractarbeid 
https://app.box.com/s/deqb8sndbkqumdew6vng85cczwyt3m8c  
 

- How to make a slave 
https://app.box.com/s/nmk8m37k8glyakqq1bhsn133eo3nnmw6  
 

- De terechtstelling van Thoula 
https://app.box.com/s/ljlxoo4zjotxayb6f4m5qwfnfbahf5l7  
 
Excuses 
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Voor wat betreft Excuses hebben we u aanbevolen om te putten uit de informatie in de 
volgende link: Kaderschets succesvolle excuses 
https://app.box.com/s/pdo3hi7t2x5ch4y521qpir2z3dwz735a  
Dit teneinde te garanderen dat het Haags gemeente bestuur succesvol opereert.  
 
Ten slotte: 
VN Decennium voor burgers van Afrikaanse afkomst. 
 
We hebben gemerkt dat het ‘zwart manifest’ als uitgangspunt voor het handelen door het 
College wordt genoemd.  
In dit verband vragen wij uw aandacht voor één van de belangrijkste VN instrumenten om alle 
vormen van meervoudig racisme tegenover burgers van Afrikaanse te bestrijden. De informatie 
in deze https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux link is ook gericht op 
uitvoering door lokale overheidsbesturen. Dus willen we eindigen door uw Collegebestuur aan 
te moedigen om aan dat wat in de link ter uitvoering wordt aanbevolen in overweging te willen 
nemen. Anderzijds wordt op prijs gesteld om van u de activiteiten te vernemen die in dit kader 
al in uitvoering zijn. Ondermeer op het gebied van best practices waaruit andere lokale 
besturen kunnen putten.  
 
We kijken vol spanning uit naar uw reactie 
 
Verblijven met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
Namens het Bestuur 
Dr. Barryl A. Biekman 
 
 
 

http://www.platformslavernijmonument.nl/
mailto:info@platformslavernijmonument.nl
https://app.box.com/s/pdo3hi7t2x5ch4y521qpir2z3dwz735a
https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux

