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PERSOONLIJK  
Aan de President van de Nederlandse Bank 
De heer K. Knot 
Per Email en Post 
 
Den Haag; 12 maart 2022 
 
Betreft: Onderzoek DNB-slavernijverleden ‘Dienstbaar aan de Keten’ (2022) 
 
Geachte President, 
De stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden meer bekend als het 
Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS), neemt hierbij de vrijheid om u te 
complimenteren met het DNB voornemen om te komen tot officiële Erkenning van 
deelname van Nederlandse (voormalige) Bank-entiteiten aan het verwerpelijk trans-
Atlantische slavernijinstituut.  
Zoals u ondertussen bekend is zijn de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en 
kolonialisme tijdens de Derde Wereld Anti Racisme Conferentie in Durban/Zuid Afrika 
in 2001 verklaard als misdaden tegen de menselijkheid. Misdaden waaraan de 
voormalige DNB-entiteiten hebben deelgenomen.  
Naar aanleiding van het ‘Onderzoek Dienstbaar aan de Keten’, heeft DNB het voornemen 
om een passend, proportioneel en betekenisvol Gebaar te maken.  
Het LPS beschouwt het onderzoek zelve als een belangrijke stap in een richting die naar 
de mening van het LPS uiteindelijk moet leiden tot Reparatory Justice. Ter informatie: 
Reparatory Justice is de kapstok, de context en het conceptueel kader waarbinnen 
kwesties die te maken hebben met de vereffening van het slavernijdossier internationaal 
worden bestudeerd, geanalyseerd en beschouwd. Kortom, de kapstok waaraan kwesties 
zoals ‘excuses’ onder vallen. Ter vermeerdering van kennis en inzicht over dit 
Reparatory Justice-concept kunt u desgewenst putten uit deze 
https://app.box.com/s/kqn2qpf3bgg0btsic5hoamd28jmphrdz link. 
 
Slavernij en racisme 
President, uw onomwonden persoonlijke erkenning dat racisme ten grondslag heeft 
gelegen aan de gruweldaden die gepaard gingen met het bedrijven van slavernij, heeft 
het LPS en haar achterbannen enorm gesterkt. Gesterkt in de opvatting dat het succesvol 
bestrijden van vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse 
afkomst (Afrofobie) alleen mogelijk is wanneer het in volledig perspectief van het 
slavernijverleden wordt beschouwd: te weten de periode waarbij 
pseudowetenschappelijke racistische stereotype waandenkbeelden zijn bedacht om het 
kidnappen, dehumaniseren en demoniseren van Afrikaanse mensen te rechtvaardigen. 
Het uiteindelijk doel was om de Afrikaanse mens voor eeuwig in een gemarginaliseerde 
positie te houden. Dit hield letterlijk in hen te weerhouden van menswaardigheid, 
duurzame ontwikkeling, vooruitgang en voorspoed.  
In deze https://app.box.com/s/mlurqpg659s8jzdo4566cmm2fpb9shfu link leest u op 
pagina 8 wat Ban Ki-moon, (voormalig) Secretary-General of the United Nations  
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op 10 december 2014 hierover zei; op pagina 10 wat Zeid Ra’ad Al Hussein High 
(voormalig) Commissioner for Human Rights hierover zei en op pagina 11 wat 
voormalig vice minister President Lodewijk Asscher op 26 oktober 2016 toezegde 
tijdens de lancering van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse 
afkomst in Nederland.  
 
Uit uw from-the-heart-statement tijdens de DNB-persconferentie, heeft de wereld uw 
schrik kunnen aanschouwen. Schrik over het racismegehalte als grondslag voor het laten 
bedrijven van ‘slavenarbeid’. Ja, zo erg was het President. Kunt u de serie Roots over 
Kunta Kente nog herinneren, 12 years a slave. Put u ook uit deze 
https://app.box.com/s/27uioeq8bo83bwyy6m979xf9dj6vn404. link over 50 jaar 
afschaffing slavernij in Republiek Suriname. Put u ook uit deze 
https://app.box.com/s/ljlxoo4zjotxayb6f4m5qwfnfbahf5l7 over de terechtstelling van 
de verzetsheld Thoula. Let u op deze onderstaande illustratie: 
 

 
 
Hopelijk zult u dan begrijpen waarom er anno 2022 nog geen oplossing is gevonden 
voor de bestrijding van de effecten van dat verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden. 
Geen oplossing voor het succesvol bestrijden van ‘Afrofobie’. ‘Afrofobie’ is de titel om 
vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden. 
 
En dat is precies de reden waarom het LPS de Nederlandse Vaste Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken heeft geadviseerd om een werkbezoek te brengen aan forten 
(pagina 3) in Afrika. Want terwijl we ons focussen op Nederland schijnen we ons niet te 
realiseren dat ook Afrika te lijden heeft gehad aan het verwerpelijk slavernij-systeem. 
Realiseert u zich hoe het dan ook beleefd wordt dat nauwelijks een paar maanden  
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geleden (boot)vluchtelingen uit Afrikaanse landen onder meer uit Libië vanwege 
conflicten aan de Europese grenzen werden geweerd. Met de (verdrinkings)dood tot 
gevolg. En uiteraard is het besef van de wandaden die begaan zijn door de 
booteigenaren. Wat we nu ook ervaren aan de Ukraine en Poolse grenzen is dat zwarte 
Afrikaanse mensen in casu studenten op trein en busstations worden geweerd enkel en 
alleen vanwege hun fysieke Afrikaanse kenmerken. 
 

 
Teneinde belangrijke inzichten op te doen over wat zich in die ‘trieste’ eeuwen onder 
‘Nederlandse Regiem’ heeft afgespeeld. Om oog in oog te staan met de geschiedenis. 
Voor het gevoel en de beleving, om in het kader van Reparatory Justice, samen met de 
Nazaten van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten tot een Rechtvaardig Pakket aan 
maatregelen te komen. Dit ter vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.  
 
Het LPS adviseerde om ook een Werkbezoek te ondernemen richting Republiek 
Suriname en aan de Gebieden in Curacao bij de Wateren tussen de Cactussen, die 
destijds zijn vergiftigd om de heldhaftige overwinningsdrift van de verzetsheld Thoula 
en zijn volgelingen te stoppen. Bezoek ook de zoutpannen in St. Maarten.  
We adviseerden om de President van de Nederlandse Bank te adviseren om mee te gaan. 
Dit met het oog op het Pakket aan Duurzame Maatregelen in het kader van een 
Gecoördineerde, Gestructureerde Samenhangende Integrale Aanpak. 
 
Analyse van het Onderzoeksrapport 
President, ondertussen hebben we kennis genomen van de inhoud van het DNB- 
onderzoeksrapport. Na bestudering zijn we tot een aantal constateringen gekomen en 
hebben daaruit onze conclusies getrokken. 
De voor dit moment belangrijkste leggen we onderstaand graag aan u voor. 
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Het onderzoek is gebaseerd op onderzoeksvragen die blijkens het Rapport door een 
interne Werkgroep zijn opgesteld.  
Het LPS ziet het zelf als een gemiste kans dat zij niet is gevraagd om een bijdrage te 
leveren aan het formuleren van de onderzoeksvragen. Afgezet tegen eerdere studies is 
het LPS van mening dat het Rapport (nog) niet toereikend is om eindconclusies over de 
rol van de voormalige DNB-entiteiten eraan te verbinden. Ook omdat u op grond van de 
onderzoeksresultaten het Gebaar wenst te baseren. De lijst van gebruikte literatuur en 
het archief materiaal rechtvaardigt de conclusie van het LPS.  
 
Het LPS zou, op basis van wederzijds respect, met u over het vervolgonderzoek  van 
gedachten willen wisselen. Dit om mogelijkheden te verkennen met betrokkenheid van 
Afrikaanse- Surinaamse- en -Caribische deskundigen (juristen, economen, historici, 
sociologen, bestuurskundigen, mensenrechtendeskundigen, onderwijskundigen, 
psychologen en arbeidsdeskundigen) voor een vervolgonderzoek. Het LPS acht deze 
tussenstap essentieel om te voorkomen dat op basis van het huidige DNB-onderzoek 
vervolgstappen worden gezet.  
 
Ronde Tafel Conferentie 
Onze gedachten gaan uit naar een Ronde Tafel Conferentie met als hoofdthema het 
onderhavige onderzoeksrapport en als kernopdracht response te leveren vanuit een Pan 
Afrikaanse visie. Op deze manier kunt u bereiken dat de eerdergenoemde stakeholders 
daadwerkelijk worden betrokken.   
Niets ten nadele van de onderzoekers (Fatah Black, Lauret en Van Tol) wat we willen 
bereiken is een situatie die tegemoetkomt aan het meervoudig perspectief. Werving- en 
selectieprocedures, keuze van onderzoekers, samenstelling van Cie’s, institutionele 
uitsluiting en – discriminatie luisteren heel nauw bij kwesties die te maken hebben met 
het Nederlandse slavernijverleden en op het gebied van Reparatory Justice. 
 
Klankbordgroep 
President, ten slotte, het LPS heeft de indruk dat de DNB voortvarend is geweest met de 
oprichting van een Klankbordgroep onder leiding van Freek Ossel. Met deze 
Klankbordgroep die een externe rol moet vervullen op het gebied van verkennende 
gesprekken, wil de DNB borgen dat het vervolg dat zij wenst te geven aan het huidig 
onderzoek daadwerkelijk passend, proportioneel en betekenisvol is. Aangegeven is dat 
de DNB streeft naar een Klankbordgroep waarvan de samenstelling van de Groep via de 
Website bekend zal worden gemaakt. President, u kunt zich daarbij hopelijk voorstellen 
welke gevoelens van onbehagen en welke gedachten bij de Nazaten van de Afrikaanse 
tot slaaf gemaakten onmiddellijk opdoemden bij het vernemen van een dergelijke 
procedure. Het gaat immers over de belangrijkste stakeholders (=belang- en 
rechthebbenden) op het gebied van ‘Reparatory Justice’ die buiten de besluitvorming 
worden gehouden.  
Stakeholders wonen bovendien niet alleen in Nederland maar vooral in de gebieden 
waar de voormalige DNB-entiteiten op (in)directe wijze tot misdaden respectievelijk 
genocide hebben ‘aangestuurd’. En het is juist in dat verband dat het LPS u in 
overweging heeft gegeven om bij verkennende processen ook over de grenzen te kijken, 
zijnde daar waar het verwerpelijk slavernijsysteem is ingevoerd en toegepast.  
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Heeft u het Rapport bijvoorbeeld aangeboden aan het Bestuurscollege van de Anton de 
Kom universiteit, respectievelijk de universiteiten van Caribisch Nederland? Aan de 
entiteiten die belast zijn met de vereffening van het Nederlandse slavernijdossier? 
 
Overigens President, niets ten nadele van Freek Ossel, begrijpt u dat goed. Het LPS heeft 
niet de bedoeling om in uw beleid te treden. Wat het LPS heeft beoogt met dit schrijven 
is om  een aantal probleempunten onder uw aandacht te brengen. Onderwerpen die van 
belang zijn teneinde geen afbreuk te doen aan uw bedoelingen: een passend, 
proportioneel en betekenisvol Gebaar. 
 
 
We kijken van harte uit naar uw reactie. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Hoogachtend 
Dr. Barryl A. Biekman 
Namens het bestuur LPS 
 
Afschrift aan  

- Drs. Freek Ossel 
- De Reparatory Justice AFRISURNEDCAR partners 
- De Reparatory Justice Nederlandse partners 
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