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FAMILE: IS HET VOLGENS U OOK TIJD VOOR EEN 
GEBUNDELDE AANPAK OP HET GEBIED VAN 

REPARATORY JUSTICE? 
 

Van Barryl A. Biekman 

 
27 januari 2022 

 
Het Ronde Tafel Gesprek (RTG) op 13 januari jl., georganiseerd door de Tweede Kamer 
Commissie Binnenlandse Zaken, heeft andermaal de URGENTIE van het Nut en de Noodzaak 
aangetoond voor een Gecoördineerde, Gestructureerde Samenhangende Integrale 
Strategie. Een werkwijze gebaseerd op deze 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 exact het doel van Self-
Reparations in de context van “No Reparations, Without Education”. Een Strategie om 
‘Verdeel en Heers’ in te dammen. 
 
Den Haag, 27 januari 2022 
 
Niet ontkend kan worden dat het RTG veel Inzichten heeft opgeleverd, onder meer op het 
gebied van de leemtes terzake Kennis en Inzicht over de Aard, Omvang, Duur, Barbaarsheid, 
van het Nederlands Slavernijverleden en de Politieke en Bestuurlijke Betrokkenheid.  
Zo heeft het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) voor de belangrijkste vraag van de 
Commissie over de relatie Nederland en het Slavernijverleden, moeten verwijzen naar het 
Archief van de Tweede Kamer door middel van een citaat uit een Resolutie uit 1789.  
 
De tentoonstelling 800 jaar Nederlandse Politieke Macht 

https://ifthenisnow.nl/nl/agenda/macht-800-jaar-binnenhof-haags-historisch-museum geeft 
goed inzicht in de Archieven van de Nederlandse Bestuurlijke Macht. Nazaten van de tot 
slaaf gemaakten in het bijzonder, worden geadviseerd om deze tentoonstelling te bezoeken. 
 
Waarde en betekenis van het RTG op 13 januari jl. 
In de loop der jaren zijn er verschillende RTG’s in de Tweede Kamer georganiseerd over het 
Nederlandse Koloniaal & Slavernijverleden, laatstelijk in 2013. Wat het gesprek van 13 
januari jl. zo bijzonder heeft gemaakt is het tijdsgewricht van een Groeiend Historisch Besef: 
eerlijk en oprecht met de menselijke waardigheid voor ogen.  
 
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  
Politici die zich nog steeds afvragen wat zij en/of de huidige generatie ‘Hollanders’ met het 
Slavernij- en Koloniaal Verleden van Nederland te maken hebben zijn zich kennelijk  
onvoldoende bewust van de hedendaagse effecten van dat verleden in perspectief van de  
Migratie- & Racisme vraagstukken; de contextuele- en conceptuele kaders van het zijpaneel 

http://www.platformslavernijmonument.nl/
mailto:info@platformslavernijmonument.nl
https://ifthenisnow.nl/nl/agenda/macht-800-jaar-binnenhof-haags-historisch-museum


 

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 
Landelijk Platform Slavernijverleden 

 

KvK Den Haag 24 298 918; Bankrekening ING NL03 INGB 0008 131476 t.n.v. Stichting Nationaal Monument Nederlands 
Slavernijverleden; Postbus 16753, 2500BT ’s-Gravenhage; W: www.platformslavernijmonument.nl ; E: 

info@platformslavernijmonument.nl 
 

“Hulde der Koloniën” van de Gouden Koets en de Cultuur Historische Christelijke Sinterklaas 
Traditie en de voortgebrachte rijkdommen. 
  
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, moge boekdelen spreken. Tot november 25, 1975 is er sprake geweest van 
‘uitbuiting’ van Suriname, zoals verschillende bronnen vermelden ten behoeve van het 
Nederlandse Volk.  Ook Professor dr. Jan Pronk schrijft hierover.  
Dit terwijl geen enkele Surinamer of Antilliaan zich tot nu toe heeft afgevraagd wat zij met 
de Eerste- en Tweede ‘Wereld’-oorlog te maken hebben gehad. In Suriname is er een 
periode geweest waarbij schoolkinderen elke week 1 cent moesten doneren als bijdrage ter 
bestrijding van de effecten van deze Europese Oorlogen. 
 
Kracht van de circulaire Rootssynergie 
Aan de kant van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten vereist het veel discipline en gezag 
om te zeggen: “ik hoef nu niet zo nodig aan tafel, ik geef ruimte aan de meest ervaren 
deskundigen binnen onze gemeenschap met kennis van zaken om het woord te voeren”. In 
zo een cultuur van circulaire (RootS)energy  zouden de Parlementsleden het aan ons hebben 
overgelaten om de samenstelling van de vertegenwoordiging aan tafel op 13 januari jl. zelf 
te bepalen. 
 
Het gaat vooral om Kennis en Inzicht over het Krachten-wetenschappelijke en 
maatschappelijke middenVeld.  
De kracht van het Kennis Netwerk Afrikaanse-, Caribische Diaspora 
Burgergemeenschap(pen) is dat zij over de expertise beschikken op het gebied van het 
Reparatory Justice Krachtenveld in Nederland met dossierkennis over het Nederlandse 
slavernijverleden.  Want reken maar, dat men!!! heel goed in de gaten heeft gehad dat ‘we’ 
nog niet zo ver zijn dat we elkaar vertrouwen op het gebied van woordvoering over kwesties 
die ons allen aangaan. De verschillende berichtgevingen over ‘OCAN niet aan tafel’ hebben 
dat andermaal bevestigd. In het gunstigste geval zou men erop moeten hebben vertrouwd 
dat het LPS door haar samenwerking met de Caribische (Diaspora) Gemeenschap ook 
namens die Nazaten kon spreken. Onderlinge afstemming vooraf had op het gebied van 
content en context bovendien meer voordelen en tijdwinst opgeleverd. Het NiNsee, Eer en 
Herstel, Zwart Manifest en Black Archives hebben nagelaten om een Position Paper (tijdig & 
vooraf) in te leveren. Was het een strategie? Desondanks wist het LPS wat ter tafel gebracht 
moest worden. Had ook in de gaten dat potentiële historici niet aan tafel zaten.  
 
Kerncompetenties en Kernwaarden 
Integriteit, Vertrouwen, OmgevingsBewustzijn, Fundamentele Kennis en Inzicht van wat er 
speelt binnen het (Krachten)Veld evenals Dossierkennis zijn belangrijke (kern)competenties 
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inherent aan een Gebundelde Strategie. Het spreken vanuit één gemeenschappelijke 
filosofie, missie en visie aangestuurd vanuit de principes van samen met elkaar vastgestelde 
Code of Ethics en Conduct zal de beste garantie opleveren van 100% Effect. 
 
Wat gaan we dus doen? 
Info@platformslavernijmonument is het emailadres waar tot 1 maart 2022 een ‘motivation-
statement’ (maximaal 800 woorden, anderhalve regel afstand, lettertype arial)  kan worden 
gezonden voor deelname aan het Overleg terzake een Gecoördineerde, Gestructureerde, 
Samenhangende Integrale Samenwerkingsverband op het gebied van Reparatory Justice.  
 
Voor nadere informatie over Reparatory Justice: 
https://app.box.com/s/ul5pah0tfo1tya1rcz323ysmeoq3r4aj  
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