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DE VEREFFENING VAN HET SLAVERNIJDOSSIER MET DE INZET VAN 
VICE MINISTER PRESIDENT KAAG EEN STAP IN DE BETERE RICHTING. 

MAAR WE ZIJN ER NOG LANG NIET!! 
 

LANDELIJK PLATFORM SLAVERNIJVERLEDEN (LPS) IS HEUGELIJK GESTEMD NA 
HET LEZEN VAN DIT BELANGERIJKE NIEUWS. TWEE REDENEN:  

 
1. HET GETUIGT VAN HET GROEIEND BESEF EN DE WAARDE DIE HET NEDERLANDSE KABINET 

EN PARLEMENT (KENNELIJK) HECHTEN AAN EEN SUCCESVOLLE VEREFFENING VAN HET 
NEDERLANDSE SLAVERNIJDOSSIER;  

 
3. MINISTER KAAG IS BELAST MET DE PORTEFEUILLE FINANCIEN, EEN NIET ONBELANGRIJKE 

GEGEVEN. ALSZODANIG EEN INTERESSANTE ONTWIKKELING. 

 
 

En nu een aantal persoonlijke noten aan vice minister President Kaag. 

Datum: 11 december 2022 

Excellentie, geachte minister, respectvolle groeten 

Het LPS feliciteert het Kabinet – als het waar is – met het onderhavige besluit om u naar 

Suriname af te vaardigen in het kader van de “Bijzondere Boodschap”. We zijn ook blij om te 

vernemen dat minister van Rechtsbescherming deel zal uitmaken van uw delegatie.  

Excellentie, 

afgelopen week was ik in Geneve alwaar ik heb geparticipeerd in de eerste sessie van het 

VN Permanente Forum voor mensen van Afrikaanse afkomst. In gesprek met de EU 

woordvoerder van de WOG (EU, USA, AUSTRALIE, CANADA, ISRAEL) heb ik gevraagd naar 

de redenen dat de Wereldwijde Afrikaanse (en Diaspora) Gemeenschappen sinds 2001 geen 

doorbraak respectievelijk Politieke Wil ervaren op het gebied van de implementatie van de 

Durban Verklaring en het Programma van Actie (DDPA 2001). En toen was het stil.  

In 2021 heeft Nederland samen met 40 landen actie gevoerd om de 20 jarige herdenking van 

de DDPA te verhinderen. Onder aanvoering van de Nederlandse Christelijke Partijen en het 

CIDI heeft u in uw functie van minister van Buitenlandse Zaken besloten dat Nederland niet 

zal deelnemen aan de activiteiten. De enige reden van de boycotacties sinds 2001 door 

Nederland is de fabel dat de DDPA tot doel heeft om de Staat Israël in een kwaad daglicht te 

stellen. Dit, terwijl uit geen enkel paragraaf of artikel blijkt dat zulks het geval is. Overtuigt 

u zich via deze https://app.box.com/s/kbtu7tjdwtbpiusbuyeuqf6b4o4a3bpr link, zijnde de 

vertaalde tekst van de DDPA in het Nederlands. 

Zoals u weet is de DDPA van belang omdat het de ingrediënten (hoofdstukken, paragrafen, 

artikelen en verwijzingen) bevat die essentieel zijn voor de implementatie van het 

Reparatory Justice Herstelplan. Full apology als een integraal onderdeel van het 

Herstelplan. De DDPA is het enige referentiekader waar de verklaring over de misdaden 

tegen de menselijkheid als gevolg van de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij, 

apartheid en kolonialisme is vastgelegd. De DDPA is als zodanig een integraal onderdeel 
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van het Internationaal VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Neemt u een 

kijkje in deze https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux link. En let u op 

in deze https://app.box.com/s/ndb880vh5ds8fbd4n6h4iwfnxrz8fbjq link wat we sinds 2017 

op eigen kracht tot stand hebben gebracht om Nederland een handje te helpen bij de 

ontwikkeling van een Nationaal Actie Plan. Het is dan ook te betreuren dat het zogenoemde 

‘zwart manifest’ wordt genoemd als zou het de ‘bijbel’ vertegenwoordigen. Dat kan alleen 

als beleidsambtenaren niet bereid zijn om ‘verdeel en heers’ praktijken achterwege te laten 

inclusief ‘vriendjespolitiek’ . De goede daargelaten, want die zijn er ook. In grote getallen. 

De waarde van de Nederlandse excuses zal mede afhangen van de Politieke Wil en de moed 

om te breken met de 20 jaar lange boycot van de DDPA. Hebben u respectievelijk het 

Kabinet zich daarvan vergewist. Het LPS ziet immers in de erkenning van de DDPA door 

Nederland en het implementeren in een Nationaal Actie Plan de oprechtheid van de 

excuses. In internationaal perspectief vertelt de DDPA ook één en ander over de relatie 

Nederland-Caricom bijvoorbeeld. Nederland kan daar niet aan voorbijgaan. Voornamelijk de 

landen waar Nederland het slavernijsysteem heeft toegepast. 

Excellentie, hoe ging het gesprek vorige week met de EU-WOG vertegenwoordiger verder? 

Het onderwerp was de adoptie van de term ‘Afrophobia’. Een onderwerp waarover de 

landen inclusief Nederland onnodig dwarsliggen. Ter kennisneming ontvangt u hierbij de 

link https://app.box.com/s/hf2ri3xuv0ihw3ufunofgzl0klo1qvmc naar de nog in 

onderhandeling zijnde tekst. De groene arcering heeft betrekking op de onderdelen waar al 

consensus in de VN Intergouvernementele Werkgroep over is bereikt. U ziet de term 

‘Afrophobia’, nog niet gearceerd omdat een aantal west Europese landen nog moeite 

hebben. Nederland is één van de landen. U zie hier in deze 

https://app.box.com/s/k9xhtt97l0tpurjwhlyxkpqajubnq4kb link het pleidooi van Tiye 

International.  

De uitleg van die landen is dat ‘anti black racism’ al ruimte biedt voor de bestrijding van 

vormen van meervoudige racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst, te lastig en 

complex om een nieuwe term in te voeren. Beseffende dat Nederland de key promotor is op 

het gebied van de invoering van het begrip ‘Queer’ als paraplu begrip voor LHBTI groepen. 

Met andere woorden nooit moeilijk en complex wanneer het gaat om andere doelgroepen. 

De Verenigde Naties is voor alle mensen. Dit jaar heeft Nederland ‘sexuele geaardheid’ met 

succes in artikel 1 van de Grondwet in de Staten Generaal er doorheen gekregen. ‘Etniciteit 

en Nationaliteit’, zijnde twee gronden waarover de CERD Nederland sinds 2010 heeft 

aanbevolen om ze in artikel 1 van de Grondwet op te nemen, hebben nog steeds niet geleid 

tot Politieke Wil.  

Zie hier de betonnen muur waar mensen van Afrikaanse afkomst consequent en consistent 

tegen oplopen. Betekent het nu dat op 20 december a.s. de term Afrophobia als beleid- en 

handelingskader door Nederland is ingevoerd. Wat zullen de nieuwe ervaringen zijn aan de 

zijde van de nazaten van de tot slaaf gemaakten, na het aanbieden van excuses? Stel dat ze 

op 19 december worden uitgesproken! 

U  zie hier een belangrijke reden waarom het LPS van mening is dat Nederland nog niet 

klaar is voor het aanbieden van excuses. We kunnen de tekst van de excuses immers niet 

afjassen. De formulering vergt immers zorgvuldigheid. 
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Het is een schande dat mensen op dit moment onder druk worden gezet om teksten aan te 

leveren. Een bijzonder grote schande. Naar ons dunkt dient hier een Commissie bestaande 

uit multidisciplinaire experts op gezet te worden. Nederland heeft meestal voor alles en nog 

wat een Commissie. En dan bedoelen we niet een Commissie met de usual suspects, bij 

wijze van zeggen.  

Hoeveel Nederlandse witte organisaties heeft minister President Rutte uitgenodigd die op 

dit moment betrokken zijn bij de mechanismen die institutionele uitsluiting en racisme 

‘produceren’.  

Wat vindt het College voor de Rechten van de Mens, de Onderwijsraad, Sociaal 

Economische Raad en de Kinderraad. De Kinderraad hebben we nog nooit gehoord. 

Bijvoorbeeld over de Christelijk Historische Nederlandse Sinterklaas Traditie met het 

‘zwarte piet’ – fenomeen als integraal onderdeel.  

Als moeder zou u ongetwijfeld begrijpen wat het verschijnsel ‘zwarte piet’ al decennia doet 

met Afrikaanse Diaspora kinderen. Mijn kleindochter vertelde 14 dagen geleden dat ze in de 

war raakt van ‘zwarte piet’. “Oma ik raak in de waar van ‘zwarte piet’ “. Ze bedoelde 

kennelijk dat ze voor ‘zwarte piet’ door haar sportgenoten wordt aangezien/nageroepen en 

niet weet hoe ze daarmee moet omgaan. 

Excellentie, minister Kaag,  

Kortom excuses aanbieden impliceert dat de Nederlandse Staat erkent dat er in het 

Verleden fouten zijn gemaakt en dat die fouten zijn geïnstitutionaliseerd geïnternaliseerd.  

Het 20 jaar lang demoniseren van de DDPA bijvoorbeeld heeft zoveel emotionele pijn 

veroorzaakt. Zal u de verlossende Nederlandse bestuurder zijn die beseft wat het LPS 

bedoelt?  

Het LPS kan zich voorstellen dat minister President Rutte op 19 december het routeplan 

met betrekking tot het Reparatory Justice Herstelplan presenteert. Gelukkig is het besef dat 

dat een aangelegenheid is van participatief Overleg. U zie in dit verband pagina 4, het 

stroomschema en in de deze https://platformslavernijmonument.nl/wp-

content/uploads/2022/07/BarrylBiekmanKaderschetsVoorSuccesvolExcuses.pdf link de 

volledige kaderschets.  

Hier in deze https://platformslavernijmonument.nl/wp-content/uploads/2022/08/ketikoti.pdf 
link treft u de factsheet aan. Dit format biedt voldoende kennis en inzichten om het juiste te 
doen. Het is tot stand gekomen door middel van participatief overleg met in achtneming van 
internationale studies.  
 
We kijken uit naar uw optreden. 
Vriendelijke groet 
Hoogachtend  
Dr. Barryl A. Biekman 
Bestuursvoorzitter LPS, mede namens bestuur en achterbannen. Afschrift aan de 
ambassadeur van Nederland in Republiek Suriname en de LPS Interne Cirkels en Coalities 
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