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Het bestuur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft 
tot 12 september a.s. de tijd, ten einde haar ‘gewraakte besluit’ om de Nationale Herdenking 
Nederlands Slavernijverleden te verplaatsen van 1 juli naar 30 juni, te heroverwegen.  
 
Dit is de belangrijkste afspraak tussen het NiNsee bestuur en Burgemeester Eberhardt Van der 
Laan tijdens het overleg op 2 september jl. in tegenwoordigheid van de Landelijke 
Verzetsbeweging ”Zeg Neen tegen het NiNsee”.  
 
Het NiNsee bestuur moet het ‘gewraakte besluit’ terugdraaien, conform de eis van de 
Landelijke Verzetsbeweging.  
 
De feitelijke historische datum ‘1 juli’ is gebaseerd op de Wet op de Opheffing der Slavernij op 1 
juli 1863 in de Nederlandse Koloniën. De afkondiging van de Wet werd op 8 augustus 1862 in 
het Nederlandse Staatsblad gepubliceerd en op 3 oktober 1862 in het Surinaamse 
Gouvernementsblad. De afschaffing van de slavernij is het gevolg van veel verzet onder andere 
van de slachtoffers van die slavernij. Het is afgedwongen onder andere door de tot slaaf 
gemaakte verzetshelden en heldinnen.   
De Wet heeft in 2001 als uitgangspunt gediend voor de Nazaten van de tot slaaf gemaakten, 
vertegenwoordigd in het Landelijk Platform Slavernijverleden; het Nederlandse Kabinet en 
Parlement en de gemeente Amsterdam om de datum van de Nationale Herdenking Nederlands 
Slavernijverleden vast te stellen op 1 juli. De datum markeert bovendien de verbondenheid  
tussen de Nazaten van de tot slaaf gemaakten in Republiek Suriname en de Nazaten van de tot 
slaaf gemaakten in Nederland. In Republiek Suriname is 1 juli door het Parlement uitgeroepen 
tot Nationale vrije dag.  
 
“Geen enkele Stichting of Comité heeft het recht en de bevoegdheid om aan deze 1 juli datum 
te tornen”. Burgemeester Eberhardt Van der Laan is het eens met deze stelling van de 
Landelijke Verzetsbeweging.  
 
Aldus luidt de samenvattende conclusie naar aanleiding van het tweede overleg op 2 
september jl. met Burgemeester Van der Laan, de Landelijke Verzetsbeweging ”Zeg Neen tegen 
het NiNsee” en het NiNsee bestuur. 
 
Lees meer over de samenvattende conclusie in de Bijlage. 
 

Amsterdam/Den Haag 3 september 2016 

De gemandateerden: 
 
Dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden  
Lid van de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”. 
 
Iwan Leeuwin 
Coördinator Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”.  
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BIJLAGE 1 
Samenvattende conclusie naar aanleiding van het overleg op vrijdag 2 september 2016, tussen 
de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen het NiNsee”, Burgemeester Mr. E. Van der 
Laan en het NiNsee-bestuur.  
 
Aanwezigen  
Van de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen het NiNsee: 
Barryl Biekman, Joan Buijne, Sandra Grep 
Iwan Leeuwin, Abaysa Azarya, Henry Geffrey (Bogha), Edward Wijdenbosch 
 
Van het NiNsee bestuur: 
De voorzitter, vice voorzitter en 1 algemeen bestuurslid  
__________________________________________________________________________________ 
 

Achtergrond 
Achtergrond is de op 30 juni jl. door de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen het 
NiNsee” (LVBZNTHN), aan Burgemeester Van der Laan aangeboden Petitie inzake het 
gewraakte besluit van het NiNsee bestuur en de Stichting Amsterdams Centrum, om de 
Nationale 1 juli Herdenking van het Nederlandse Slavernijverleden te verplaatsen naar 30 juni. 
In de plaats van de 1 juli Herdenking heeft het NiNsee bestuur voor een ‘Commercieel’ festival 
gekozen. 
De burgemeester maakte zijn toezegging waar en nodigde de LVBZNTHN uit om op 14 juli jl. de 
inhoud van de Petitie nader toe te lichten. Ook werd er stilgestaan bij de structuur en duur van 
het protest.  
Het overleg resulteerde in de afspraak voor een vervolgoverleg met de Burgemeester; de 
LVBZNTHN en het NiNsee bestuur. Dat overleg vond op 2 september, plaats. 
 
Overleg 2 september 
Uitgangspunt 
Belangrijk uitgangspunt voor de LVBZNTHN om deel te nemen aan dit vervolgoverleg waren de 
door de LVBZNTHN geformuleerde eisen. Resumerend: 

1. De Jaarlijkse Nationale Herdenking van het Nederlands slavernijverleden bij het 
Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark/Watergraafsmeer vindt vanaf het jaar 
2017 zoals te doen gebruikelijk weer plaats op de datum 1 juli. Dit, in perspectief van 
de Wet op de Opheffing van de slavernij en het historisch besef dat de Nederlandse 
trans-Atlantische slavernij op 1 juli 1863 is afgeschaft en het tien jaar Nederlandse 
staatstoezicht, gericht op de tot slaaf gemaakten, op 1 juli 1873 is opgeheven.  
 
In dit verband heeft de LVBZNTHN dit standpunt verdedigd en aangegeven waarom de 
Nationale 1 juli Herdenking nooit plaats kan maken voor een Festival. Ook het aspect 
van de verbondenheid tussen Nazaten van de tot slaaf gemaakten in Republiek 
Suriname en in Nederland is treffend naar voren gebracht. In Suriname wordt de 
afschaffing van de slavernij sinds 1863 herdacht en gevierd. Sinds 1963 bij het Kwaku 
slavernijstandbeeld te Paramaribo. 1 juli is door het Parlement van Suriname 
uitgeroepen tot een nationale vrije dag. 
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2. De datum 30 juni moet bestemd blijven voor de Jaarlijkse Nationale Traditionele 
Plechtige Ceremoniële Spirituele reiniging van het Nationaal slavernijmonument. De 
reiniging maakt onderdeel uit van het Herdenkingsplechtigheden programma. Het moet 
worden gefaciliteerd en door de Nazaten van de tot slaaf gemaakten worden 
uitgevoerd. 
  

3. Het derde punt betreft de eis om een Nationale Commissie in te stellen.   
 
De gespreksonderwerpen: Landelijke Consultatie (een door het NiNsee bestuur in te zetten 
strategie) en een Mediation traject (een voorstel van de Burgemeester) werden niet opportuun 
geacht door de LVBZNTHN en daarom als gespreksonderwerpen resoluut van de hand gewezen.  
 
Het standpunt van de LVBZNTHN is dat voor een Landelijke Consultatie de tijd veel te kort is. 
We hebben nog 9 maanden te gaan. Onderwijs en voorlichting zijn belangrijke aspecten om de 
Nederlandse samenleving optimaal te betrekken bij dit onderdeel van de Nederlandse 
Vaderlandse geschiedenis. Je kunt liever in een Nationale Commissie investeren die de 
verschillende aspecten van het Herdenken onder de loupe neemt dan in een Landelijke 
Consultatie. Het Rijk en de gemeente Amsterdam moeten hun verantwoordelijkheid daarbij 
nemen. Volgens de LVBZNTHN zijn het competentie- en capaciteitsvraagstuk binnen het NiNsee 
de belangrijkste oorzaak die hebben geleid tot het 30 juni debacle. Het ontbreken van een 
heldere visie; het onvoldoende historisch besef, de gebrekkige communicatie en het 
integriteitsvraagstuk (in dit verband is verwezen is naar het PISbak besluit) zijn het gevolg van 
het competentie- en het capaciteitsvraagstuk. 
De LVBZNTHN is van mening dat Herdenken meer is dan de plechtige ceremonie bij het 
Nationaal slavernijmonument.  
 
Conclusie 
De LVBZNTHN heeft niets aan het toeval overgelaten en verschillende argumenten de revue 
laten passeren om aan haar eisen kracht bij te zetten. Er is met feiten en cijfers aangetoond 
waarom het NiNsee bestuur- Stichting Amsterdams Centrum-besluit om de 1 juli Nationale 
Herdenking te verplaatsen naar 30 juni, niet deugt; van onvoldoende historisch besef getuigt 
en een historische blamage is. De feiten zijn niet door het aanwezige NiNsee bestuur weerlegd. 
Onzerzijds is opnieuw benadrukt dat met het NiNsee bestuur weer te praten valt, maar niet 
eerder dan nadat het gewraakte besluit van tafel is.  
De eindconclusie van de LVBZNTHN is dat de Burgemeester voldoende ruimte heeft geboden 
om de wederzijdse standpunten helder voor ogen te krijgen. Er is met ‘beleid’ omgegaan ten 
aanzien van de emoties die af en toe de kop op staken. 
 
Resultaat Overleg 2 september 
1. De LVBZNTHN heeft in ieder geval bereikt dat het NiNsee bestuur voor 12 september a.s. de 

burgemeester moet informeren over het NiNsee besluit ter zake het in ere herstellen van de 
Nationale Herdenkingsdatum 1 juli.  

2. Mede afhankelijk van het NiNsee besluit zal verder worden beraadslaagd over het initiatief van de 

LVBZNTHN om een Nationale Herdenking Commissie in te stellen.  
  


