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“Geschiedenis is de klok die ons vertelt waar we zijn 
geweest en of vandaan komen, wat we hebben 

gedaan of anderen hebben aangedaan en waar we 
nog naar toe moeten”. 

 
In perspectief van het werkbezoek van de  

Vaste Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken aan Republiek 
Suriname. 

 
 

LPS voorzitter pleit voor 
 “Staatscommissie Reparatory Justice” 

Met inachtneming van kaderschets Succesvolle Excuses 
https://app.box.com/s/pdo3hi7t2x5ch4y521qpir2z3dwz735a  

 

18 augustus 2022 

 

Het is hartverwarmend om te ervaren hoe snel de ontwikkelingen in het kader van het 

proces om te komen tot Reparatory Justice zich op dit moment voltrekt. De Focus is 

2023. Hartverscheurend ook om te constateren dat er nog geen sprake is van een 

gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende integrale strategie op het gebied van 

de vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.  

 

Enkele noties 

Het werkbezoek aan Republiek Suriname van de Vaste Tweede Kamer Commissie 

Binnenlandse Zaken heeft veel ‘tongen losgemaakt’ en gelukkig ook tot vermeerdering 

van kennis en inzicht geleid. Op het gebied van context en concept. Heeft ook voor veel 

verwarring gezorgd. We mogen van geluk spreken dat in ons midden deskundigen 

https://app.box.com/s/pdo3hi7t2x5ch4y521qpir2z3dwz735a
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vertoeven die in staat zijn geweest om korte metten te maken met pogingen om de 

verschillende geschiedenissen onder meer op het gebied van het verwerpelijk 

slavernijsysteem over één kam te scheren so to speak. 

  

Het werkbezoek zelf is een aanbeveling geweest van het Landelijk Platform 

Slavernijverleden (LPS), ook al is dat niet met zoveel woorden (naar buiten) 

gecommuniceerd. Op 21 februari 2022 schrijft het LPS het volgende aan de Vaste Tweede 

Kamer Commissie van Binnenlandse Zaken: 

 

“……Organiseer een werkbezoek…..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 adviseert 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………”. Einde citaat 

 

Onze enthousiasme over het werkbezoek zelf werd al gelijk getemperd na analyse van 

het werkbezoek programma. Een reactie via de griffier van de Commissie heeft helaas 

niet tot wijziging van het perspectief van het werkbezoek geleid. Hulde aan de 

Surinaamse journalisten die in hun verslaglegging zijn blijven stilstaan bij de mate waarin 

het werkbezoek programma tot vermeerdering van inzicht hebben geleid. 

We zijn ook blij dat de voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, Armand Zunder, 

uitgaande van de inhoud van zijn presentatie de kans om het goede verhaal te vertellen 

goed heeft benut. In de hoop dat de informatie is doorgedrongen 

 

“Truth has the Inherent Power to Produce the Promised Effect”. 
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Saillant detail  

 

Tijdens mijn actieve politieke loopbaan (1995-1999) in de vaste Provinciale Staten 

Commissie Zorg en Cultuur 

 

werden er verschillende werkbezoeken georganiseerd ten behoeve van de vermeerdering 

van kennis, inzicht en beleving over het fenomeen waarover beraadslaagd en besloten 

moest worden. Dat was ook één van de redenen dat er binnen de context van de taken 

van het Provinciaal Bestuur werkbezoeken in binnen- en buitenland werden afgelegd. 

Dit betekende ook een werkbezoek aan Polen om kennis te maken met en inzicht op te 

doen over de verschrikkingen van de concentratiekampen, onder weg naar ‘wit Rusland’ 

om meer te weten over de werking van bijvoorbeeld ‘ecosystemen’ in verband met 

besluitvormingen in het kader van het “Groene Hart” of in het kader van de Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening Extra. Werkbezoeken ook aan (semi) provinciale instellingen om 

kennis en inzicht op te doen over de evenredige vertegenwoordiging van de 

gemeenschappen met meer dan de Nederlandse cultuur in de organisatie en op het 

gebied van besluitvormingsprocessen. Provincie Zuid Holland stond bekend als de 

Provincie met de meeste inwoners van meer dan de Nederlandse cultuur. Factfinding 

wees uit dat het ook de Provincie was met niet of nauwelijks gerichtheid op de integratie 

en participatie van personen met meer dan de Nederlandse cultuur binnen de Provinciale 

overheidsorganisatie. Deze gang van zaken leidde tot de (unanieme) adoptie van het D66 

initiatiefvoorstel (waarvan auteur Barryl Biekman) ‘meer kleur binnen de Provinciale 
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overheid’. Middelen werden vrijgemaakt en de afdeling Personeel werd versterkt met een 

unit met bijzondere taken op het gebied van de onderhavige problematiek. 

Goed om ook in dit verband te melden dat de langdurige (politieke-maatschappelijke) 

verdiensten ondermeer op het gebied van de multiculturele samenleving, gender en 

etniciteitsvraagstukken leverde mij een onderscheiding tot Ridder in Orde van Oranje 

Nassau opleverde. Uiteindelijk waren maar liefst twee burgemeesters het erover eens dat 

de versierselen die behoren bij de onderscheiding mocht worden opgespeld door de 

Commissaris van de Koningin die daartoe een verzoek had ingediend.  

 

Het was uniek omdat ik geen lid meer was van de Provinciale Staten van Zuid Holland. 

Maar zo groot was de waardering van de bestuurders en het respect voor personen die 

het aandurfden om over de vereffening van het slavernijdossier actie te voeren. De 

uitnodiging van de Koningin in 2001 stipuleerde de waardering. Het was ook een periode 

waar parten over Excuses en Herstelbetalingen als radicaal werden uitgelegd.  

  

“Geschiedenis is de klok die ons vertelt waar we zijn geweest en of 

vandaan komen, wat we hebben gedaan of anderen hebben 

aangedaan en waar we nog naar toe moeten”. 

 

Maar nu terug naar het werkbezoek van de Tweede Kamer Commissie 

Deze ervaringen zijn precies de achterliggende gedachten geweest van het LPS-advies 

aan de Tweede Kamer Commissie. Aanbevolen was om ook een werkbezoek te brengen 

aan de Forten Elmina en Amsterdam in Ghana en Goeree in Senegal. “….Om oog in oog 

te staan met de geschiedenis. Voor het gevoel en de beleving…..”. Maar ook om kennis te 

nemen van de effecten van de slavernij en het kolonialisme, en de apartheid strategie die 
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destijds is toegepast in Republiek Suriname, Dit met als effect de achterblijvende 

natievorming. Alle aanleiding dus om een tweede werkbezoek aan Republiek Suriname te 

brengen al dan niet op persoonlijke titel. In dit verband wordt verwezen naar deze 

https://app.box.com/s/p5lwso1ns6eh35naqq2jhj9rjslnolde link over de geleerde lessen 

naar aanleiding van het Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken Rondetafelgesprek 

op 13 januari 2022. 

 

Een werkbezoek aan de eerdergenoemde forten volstaat ook. Als we het toch doen is het 

belangrijk om het goed te doen ook omdat de enige conclusie die de werkbezoeken 

kunnen opleveren is aansturen tot de instelling van een  

Staatscommissie Reparatory Justice. Een Commissie die de verschillende 

geschiedenissen op hun merites gaat beschouwen om recht te kunnen doen aan 

een rechtvaardige vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.  

 

De informatie in deze https://app.box.com/s/h6go80scadrlu6ksgahtkjwh6qw25qk8 

link vertelt zoveel meer. Put ook uit: * deze 

https://app.box.com/s/p5lwso1ns6eh35naqq2jhj9rjslnolde link van 27 juni 2013 

waarin we 9 jaar geleden al pleiten voor de instelling van een Staatscommissie;  

* en uit deze https://app.box.com/s/sa0pur8hkovpwinrqznzunazjlla62l5 ondermeer 

over de onderbouwing van zo een Staatscommissie.  

 

2023 mag niet als absolute richtsnoer worden gehanteerd. Zoveel staat er immers 

nog te gebeuren. Het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-

2024) is een belangrijke invalshoek om orde op zaken te stellen. Het gaat over 

besluiten, wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van ‘excuses’, een 

pakket aan herstelmaatregelen waar er overeenstemming over moet zijn evenals 

op het gebied van faciliteiten in verband met Repatriëring-Justice en op het 

gebied van naamsverandering.  

 

 

https://app.box.com/s/p5lwso1ns6eh35naqq2jhj9rjslnolde
https://app.box.com/s/h6go80scadrlu6ksgahtkjwh6qw25qk8
https://app.box.com/s/p5lwso1ns6eh35naqq2jhj9rjslnolde
https://app.box.com/s/sa0pur8hkovpwinrqznzunazjlla62l5

