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2

VOORWOORD
Met groot genoegen en gepaste trots, presenteren wij u het Concept Contourenplan Operationalisatie
Nationale Voorziening zoals bedoeld in Paragraaf 3 van het op 16 november 2016 afgesloten
AKKOORD1 tussen: 1) de Landelijke Verzetsbeweging die zich via “Resolutie 23 mei 20162” en een op
30 juni 2016 aan de Burgemeester van Amsterdam, mr. Eberhardt van der Laan, aangeboden Petitie3 heeft
geijverd voor de instandhouding van de Nationale Herdenking Nederlands slavernijverleden op 1 juli. Dit,
in samenspraak met de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (Landelijk Platform
Slavernijverleden/LPS) en 2) de Stichting Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
(NiNsee). De ondertekening van het AKKOORD door dr. Barryl A. Biekman, namens de Landelijke
Verzetsbeweging4 en Drs. Antoin Deul, namens het NiNseebestuur, vond plaats in aanwezigheid van dr.
Clarence Seedorf en Burgemeester Eberhardt van der Laan in de ambtswoning van de Burgemeester. Dr.
Seedorf heeft uit eigen beweging en, zoals hij dat over zichzelf heeft uitgedrukt, uit liefde voor en
solidariteit met de gemeenschap, inspanningen geleverd met als doel de ontstane impasse die duurzaam
dreigde te escaleren, te doorbreken. Zijn interventie en leiderschap werd door beide partijen aanvaard.

Het AKKOORD markeert een nieuwe fase in de organisatie van de nationale 1 juli herdenkingen sinds de
realisatie van het Slavernijmonument en de onthulling ervan op 1 juli 2002. Met de in Paragraaf 3 van het
AKKOORD beschreven “nationale herdenkingsaspect van het NiNsee” wordt gedoeld op de
bestuursbevoegdheid van het NiNsee, vastgelegd in Artikel 2, sub 2a. van de NiNsee statuten waarin staat
geschreven dat de stichting haar doel tracht te bereiken door de “ jaarlijkse herdenking Nederlands
slavernijverleden”.

Met genoegen en gepaste trots, omdat dit Plan enerzijds de vooruitgang en continuïteit van Nationale
Herdenking op 1 juli garandeert. Anderzijds, omdat het de positie van de Nazaten van de tot slaaf
gemaakten in het geheel van het activiteitenprogramma in Nederland en in perspectief van Republiek
Suriname, de Koninkrijkslanden en deelgemeenten in het Caribisch gebied en Afrika, rondom het
Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis veel beter dan de afgelopen jaren zal reflecteren. Met deze
insteek dienen wij de emancipatie van alle Nazaten van de door Nederland tot slaaf gemaakten en het
detaboeiseringsproces van de Nazaten van de “daders” en slaan wij de brug naar de verdere emancipatie
inclusief het historisch bewustzijn van de Nederlandse samenleving als geheel.
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https://app.box.com/s/01yly85ftk24sc5xruh9a19zh97r49n3

2https://app.box.com/s/ob9xj2a2r4gbu2ya2g7mz8ptcqmyq3rr
3https://app.box.com/s/8s5od6plhno7k4g65n5rklc46dhv8dco
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Onder Verzet wordt hier verstaan de acties 1) die gericht zijn tegen het NiNsee vanwege de verplaatsing in 2016 van de Feitelijk
historische 1 juli Nationale Herdenkingsdatum van het Nederlandse slavernijverleden naar 30 juni in relatie tot 2) de uitvoering
van de 30-06-2016 aan burgemeester Eberhardt van der Laan aangeboden Petitie en 3) de uitwerking en uitvoering van het 16-1116 AKKOORD.
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De uitgangspunten ten behoeve van de instelling van een Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie zijn in
het Plan beschreven evenals het kader contouren/programma en noties voor een herdenking en viering die
vooral recht doen aan a) het nationale en internationale karakter van dit historisch evenement en b) de drie
Peilers: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling, van het VN Decennium5 voor mensen van
Afrikaanse afkomst.

Het nationale karakter van de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden is met het verstrijken van
de jaren steeds meer verworden tot een stedelijke Amsterdamse gebeuren. Per 1 januari 2014 is vanwege
het besluit van het Kabinet Rutte om de financiering van het NiNsee stop te zetten de stedelijke dimensie
in programma, projecten en het profiel van de betrokken actoren en stakeholders alleen maar toegenomen.
Dit heeft ook te maken met de rol van de gemeente Amsterdam als belangrijke financierder van de NiNsee
activiteiten inclusief de herdenkingsplechtigheden. Deze gang van zaken heeft vooral gevolgen gehad
voor de positie en profiel van het NiNsee. Het gemak waarmee in 2016 door tussenkomst van een
Stedelijke Amsterdamse stichting is aangestuurd tot de verplaatsing van de Nationale 1 juli Herdenking
naar 30 juni is hier een goed voorbeeld van.

Het concept Plan heeft een tweeledige functie. Ten eerste hopen wij een informatiebron te hebben
gecreëerd ten behoeve van alle personen en instanties die willen weten wat onze gedachten zijn over de
instelling van een Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie; wat onze ideeën zijn over de minimale
bevoegdheden van een dergelijke Commissie en wat het Nationale 1 juli Herdenkingsprogramma
minimaal zou moeten bevatten. Ten tweede streven wij ernaar een inspiratiebron te hebben gecreëerd voor
allen die willen mee participeren in het beraadslagings- en besluitvormingsproces dat moet leiden tot de
acceptatie van het Contourenplan.

De opbouw van dit document ziet er als volgt uit: in de Inleiding geven we een korte schets van de
ontwikkelingen in historisch perspectief. De achtergrond noties in hoofdstuk 2 zijn belangrijk voor
vermeerdering van kennis en inzicht respectievelijk de deskundigheidsbevordering in het algemeen opdat
de gemeenschap weet welke inspanningen er zijn geleverd tot aan het moment van de onthulling van het
Nationaal Statisch Monument. In hoofdstuk 3 wordt er een korte schets gegeven van de ontwikkelingen op
internationaal en nationaal/stedelijk niveau. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de uitgangspunten: visie,
missie, strategie en doelstelling aan bod gericht op de rol van de Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie.
De beoogde Organisatiestructuur, een overzicht en samenvatting van de doelstellingen van de
programmaonderdelen in het kader van de Nationale herdenking. De uitgebreide projectbeschrijving van
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http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/pdf/A.RES.69.16_IDPAD.pdf
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de programmaonderdelen wordt geacht te zijn de werkzaamheden onder regie van de Commissie. De
daaraan gekoppelde budgetplannen worden in samenspraak ontwikkeld.

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat de inhoud van het Contourenplan breed gedragen moet zijn en ook
breed gevormd. Het is een zeer zware opdracht maar een zegenrijke uitdaging. Daarom willen we nu al
iedereen bedanken die op hun eigen wijze een steentje heeft bijgedragen tot aan het proces van de
totstandkoming van dit Contourenplan. Een bijzonder dank gaat uit naar de Landelijke Verzetsbeweging
en het Landelijk Platform Slavernijverleden voor de positieve inspanningen en vooral de constructieve
opstelling, het geloof en vertrouwen dat het goed zou komen.

Dr. Barryl A. Biekman
in (schriftelijke) opdracht van dr. Clarence Seedorf en
in samenspraak met
drs. A. Deul, bestuursvoorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en
erfenis
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1. INLEIDING
1 juli is de Feitelijke historische Dag in 1863 dat Koning Willem III, bij proclamatie van 3 oktober 1862,
(https://app.box.com/s/28vfadbwrdq045z09p3viwyh4ybl4no4 ) de slavernij in de Nederlandse koloniën
heeft afgeschaft. De afschaffing is het gevolg van het Verzet6 van de tot slaaf gemaakten en de morele,
maatschappelijke en politieke druk vanuit (Noord) Europa en Amerika. De tot slaaf gemaakten werden na
de formele afschaffing in 1863 nog 10 jaar, en wel tot 1 juli 1873, onder staatstoezicht gesteld. Dat
betekent dat ze op 30 juni 23.59, 1863 en op 30 juni 23.59, 1873 nog niet bevrijd waren van het juk van
het verwerpelijk slavernijsysteem. Een systeem dat in 2001 tijdens de VN Wereld Anti Racisme
conferentie in Durban Zuid Afrika als een misdaad tegen de menselijkheid is verklaard. Met andere
woorden 1 juli is altijd al de Feitelijk Historische Datum geweest van de afschaffing van slavernij en als
zodanig een belangrijke markering in de Nederlandse Vaderlandse geschiedenis en de Geschiedenis van
de voormalige Nederlandse Koloniën inclusief Suriname.

1 juli is de Feitelijk historische Dag die voor Nazaten van de tot slaaf gemaakten altijd al heeft gegolden
als de Dag waarop Nationale Herdenkingen en Vieringen van het Nederlandse slavernijverleden dienen
plaats te vinden. Op deze datum past evenzo bezinning en reflectie, opdat we de lijn die het Verleden en
het heden en de toekomst met elkaar verbinden niet vergeten. Dat kan vooral als deze 1 juli datum voor de
Nationale Herdenking bij het Statisch Monument in het Oosterpark te Amsterdam, in ere wordt gehouden
en de bekendheid en acceptatie daarvan in de Nederlandse samenleving onderdeel uitmaakt van beleid
gericht op mensenrechten en mensenrechteneducatie, onderwijs, cultuur en wetenschap, sociaal
economische ontwikkeling en het detraumatiserings en detaboeïseringsproces. Deze visie is in 2016
leidend geweest voor de Nazaten van de tot slaaf gemaakten om zich te ijveren voor het behoud van de
Nationale Herdenking op de datum 1 juli en zich solidair op te stellen ten aanzien van de herdenkingen in
andere steden van Nederland.

We beschouwen de stedelijke herdenkingen als een goede strategie om ook andere delen van de
samenleving in de gelegenheid te stellen om op directe en indringende wijze kennis te nemen van het
Nederlandse slavernijverleden. Maar dat heeft nooit mogen leiden tot de wijziging van het nationaal
karakter van de 1 juli Herdenking en de positie van het NiNsee daarbinnen.

Door middel van het Nationaal Statische Monument, wordt het Nederlandse slavernijverleden zichtbaar
gemaakt, de doorwerking daarvan in de hedendaagse multiculturele samenleving en de toekomst van deze
6

Onder Verzet wordt hier verstaan het Verzet tegen het verwerpelijk slavernijinstituut en misdaden tegen de
menselijkheid
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samenleving. Het is een identificatiepunt voor de emancipatie en vrijheidsstrijd van de tot slaaf gemaakten
en hun Nazaten. Daarnaast moet het zoveel mogelijk appelleren aan de Nederlandse bevolking als geheel,
opdat zoveel mogelijk mensen aanleiding vinden stil te staan bij het Nederlandse slavernijverleden en haar
erfenis nu en in de toekomst, het gaat immers om een onderdeel van de Nederlandse Vaderlandse
Geschiedenis dat niet weggemoffeld mag worden. In die zin dient het Nationaal Statisch Monument niet
alleen de emancipatie van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten, maar ook die van de Nazaten van de
“daders”: de mensenhandelaren evenals de autoriteiten die de handel via wet en regelgeving hebben
mogelijk gemaakt en/of gestimuleerd: de overheid en het koningshuis, de kerkgenootschappen, banken,
ondernemingen inclusief de toeleveringsbedrijven. Kortom, het heeft een functie voor de emancipatie van
de samenleving als geheel. Het gaat er vooral om de jaarlijkse balans op te maken van de vorderingen in
de samenleving in de omgang met het Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis, teneinde mede
richting te blijven geven aan maatschappelijke ontwikkelingen en discussies ter zake. En dat is precies
waarom er niet gesold mag worden met de datum 1 juli als Nationale Herdenkingsdag.

2. ACHTERGROND NOTIES IN HISTORISCH PERPECTIEF
1 juli 2017 herdenken we het 15 jarig bestaan van het Nationaal Monument Nederlandse
slavernijverleden. Op 1 juli 2002 vond de onthulling plaats in het Oosterpark te Amsterdam. De
totstandkoming was de verdienste van een groot aantal organisaties die zich verenigd hadden in de
Stichting Nationaal Monument Nederlandse slavernijverleden meer bekend als het Landelijk Platform
Slavernijverleden (LPS).
De oprichting van het LPS in 1999 was het initiatief van de Afro Europese Vrouwenbeweging
“Sophiedela”. Een aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden petitie (1998) door
“Sophiedela”, zorgde voor de aanvang van het politieke debat over de erkenning van het Nederlandse
slavernijverleden. Het proces dat moest leiden tot de afwikkeling van het Nederlandse slavernijdossier
kreeg nationale aandacht.

In 1999 werd het politieke debat geëffectueerd in de besluitvorming voor het in gang zetten van het
(onderzoek)proces voor de oprichting van een Nationaal Monument met een statische en dynamische
dimensie7. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) werden aangewezen als de coördinerende departementen; het LPS werd erkend als
officieel gesprekspartner van de overheid.

De opzet van het nationaal monument is uitgewerkt in het rapport: “Van monument tot instituut: een schets op
hoofdlijnen”, augustus 1999.
7
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Een door bureau Multiresult uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden waarlangs vorm gegeven kon
worden aan de dynamische dimensie van het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden en de
daaraan gekoppelde domeinen resulteerde in het rapport: “Verkenning Dynamische Dimensie Nationaal
Monument Nederlands Slavernijverleden”, juli 2000. In vervolg op het onderzoek werd onder auspiciën
van het LPS een Eerste Concept Projectplan dynamisch monument slavernijverleden opgesteld. De
daaropvolgende besprekingen met de overheid resulteerden in het projectplan “Van Droom naar Daad”.
Dit projectplan is op 1 juli 2001 tijdens de door het LPS gehouden herdenkingsbijeenkomst te Rotterdam
gepresenteerd. De eerste nationale herdenking vond plaats op 3 juli 1999, de tweede op 1 juli 2000 en de
derde op 1 juli 2001. Deze als opmaat voor de herdenkingsplechtigheden bij het statisch monument.

Ten einde uitvoering te kunnen geven aan de daadwerkelijke realisatie van het dynamisch monument, te
weten het NiNsee, werd door het LPS een tweede versie getiteld “Nu aan de slag” opgesteld. In “Nu aan
de slag” zijn de plannen en een aantal projecten als opstart verder uitgewerkt en voorzien van een
financiële onderbouwing. De versie “Nu aan de slag” is tot stand gekomen op basis van de adviezen die
het LPS van experts op de verschillende beleidsterreinen en functiegebieden had ontvangen en de daar
aangekoppelde beleidsconferentie op 18, 19 en 20 januari 2002 waaraan vertegenwoordigers (o.a.
beleidsmakers en wetenschappers) van diverse organisaties deelnamen. Kortom een lange weg die is
afgelegd voordat het zover was.

De besluitvorming over het NiNsee was een feit. Op 24 juni 2002 vond de statutaire oprichting door het
LPS plaats. Het NiNsee kreeg een belangrijke taak, vastgelegd in Artikel 2, sub 2a. van haar statuten op
het gebied van de organisatie van de Nationale herdenking. 24 juni 2002 is ook de datum dat het
ministerie van OC&W (via staatssecretaris Van der Ploeg) de startbeschikking tijdens de
oprichtingsconferentie ten behoeve van het NiNsee persoonlijk aan de voorzitter van het LPS uitreikte met
een nadrukkelijke rol voor de gemeente Amsterdam. Tijdens het hele proces waarbij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, het Nederlandse Kabinet en de gemeente Amsterdam waren betrokken is er steeds
van een Nationale Herdenking op 1 juli uitgegaan. 30 juni werd beschouwd als de dag van Bezinning. Aan
de vooravond van de onthulling van het Monument in het Oosterpark werd in de Ridderzaal stilgestaan bij
het verwerpelijk slavernijsysteem. De regeringen van de Driehoek Nederland, Republiek Suriname en
vertegenwoordigers van de overige Nederlandse Koninkrijksgebieden waren aanwezig. En vanwege het
nationale karakter gaven autoriteiten uit de provincies en lokale besturen in Nederland acte de presence.

8

3

ONTWIKKELINGEN OP INTERNATIONAAL EN NATIONAAL NIVEAU

3.1 Algemeen
Zowel nationaal als internationaal is er een toenemende aandacht voor de erkenning en herdenking van de
verwerpelijke praktijken van de (trans-)Atlantische slavenhandel), kolonialisme, apartheid, en andere
vormen van samenhangende en systematische onverdraagzaamheid. Dat mensen van Afrikaanse afkomst
over het algemeen nog steeds verkeren in een gemarginaliseerde (kansarme) positie vindt deels zijn
oorsprong in de misdaden tegen de Afrikaanse menselijkheid. Dat de Verenigde Naties de datum 25 maart
als de Internationale Dag voor de Herdenking van de slachtoffers van dat verwerpelijk Verleden hebben
gekozen is gekomen door de wereldwijde inspanningen van de Civiele Society van Afrikaanse afkomst en
de Politieke Wil van de Verenigde Naties. Het initiatief voor het monument werd opgepakt door de
autoriteiten van Jamaica.
Ter markering van het Internationale karakter van de verwerpelijk (Trans-)Atlantische slavenhandel en het
slavernij instituut in het bijzonder is bovendien een Statisch Monument ter nagedachtenis van de
slachtoffers in 2014 op het terrein van de Verenigde Naties in New York onthuld. Nederland heeft
budgettair bijgedragen aan de tot standkoming ervan.
Met de instelling van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) heeft de VN
het aspect van herdenken extra benadrukt. Het is vooral een strategie om niet alleen aandacht te besteden
aan het herdenken. Het verwerken van de slavernijdossiers is evenzo een belangrijke doelstelling van het
VN Decennium. Dat blijkt ook uit de inhoud van de verschillende VN Resoluties ter zake. De missie van
het Decennium is samengevat in de titel van ervan te weten: ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling’. Een titel die de thema’s omvat waarop het Decennium is gericht. De hoofddoelstelling is
dat mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld, in alle regio’s en landen, het volledig genot
ervaren van alle rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als erkend in de universele verklaring
van de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag betreffende de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie evenals andere relevante internationale en regionale mensenrechteninstrumenten

3.2 Internationaal
Het Nederlandse slavernijverleden heeft zich in concreto vooral buiten Nederland en wel in Suriname, de
Nederlandse koninkrijksgebieden over zee en de westkust van Afrika, afgespeeld. Dat betekent dat het
erfgoed met betrekking tot het Nederlandse slavernijverleden zich vooral in die gebieden bevindt. Dat
geldt ondermeer voor de overheids- en kerkelijke archieven. Dat betekent dat het Nederlandse
slavernijverleden ook vanuit een internationaal perspectief moet worden beschouwd. Zie hier een
belangrijke taak en rol voor het NiNsee.
9

In dit verband kan ook worden gewezen op de eerder genoemde in 2001 gehouden wereld antiracisme
conferentie in Durban, waarbij onder andere de (Trans)Atlantische slavenhandel en slavernij werden
verklaard als misdaad tegen de menselijkheid.

Er zijn mondiaal veel instituten die zich met het slavernij Verleden bezig houden. Velen zijn ondertussen
bekend: Kura Holanda op Curaçao; Musea in het Caribisch gebied onder andere in Jamaica en Barbados,
het Schomburg Institute in New York; de Slavery Musea in Hull en Liverpool; de National Museum of
African American History and Culture aldus een kleine greep uit het databestand.

Er zijn internationaal vele websites op het gebied van de slavernij en het Verleden daarvan.
Vermeldenswaard is de website van UNESCO, het Texas Slavery Project. Via deze site wordt om
informatie gevraagd van belang voor oral history. Op een Franse website wordt uitgebreid ingegaan op het
Franse slavernijverleden. Zo is het Décret de l’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 in z’n geheel
opgenomen. Ten slotte kan gewezen worden op de internationale conferenties die wereldwijd plaatsvinden
georganiseerd door internationale organisaties van Afrikanen in de diaspora over de Afrikaanse
geschiedenis.

3.3. Nationaal
In Nederland is er sinds de onthulling van het Nationaal Statisch Monument in het Oosterpark in 2002 en
de oprichting van het NiNsee de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden toegenomen. Maar nog
niet voldoende. Het nationale karakter is verloren gegaan en we hopen dat door de Nationale Voorziening
het herdenken in programmaonderdelen en nevenactiviteiten, actoren en stakeholders weer een nationale
uitstraling en dus profiel krijgt.

Er zijn een aantal ontwikkelingen waar zeker rekening mee moet worden gehouden. Genoemd in dit
verband kan worden het door het VN uitgeroepen Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Op
nationaal niveau zijn er een aantal processen gaande die van belang zijn voor het herdenking en
verwerkingsproces van het Nederlandse slavernijverleden. Dit is ook een ontwikkeling waar het nieuwe
herdenkingsprogramma ook rekening mee zal moeten houden. Nazaten van de tot slaaf gemaakten vragen
ondubbelzinnige erkenning van het slavernijverleden en de gevolgen daarvan die medebepalend zijn voor
hun positie in de huidige Nederlandse samenleving en de samenlevingen waar Nederland slavernij heeft
mogelijk gemaakt en zelf heeft bedreven.

Een aantal Nederlandse musea heeft de aandacht voor dit Verleden weer opgepakt. Het Rijksmuseum
heeft een tentoonstelling over het Nederlandse slavernijverleden in 2020 aangekondigd.
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Ook op het gebied van Reparaties en Rechtsherstel zijn er ontwikkelingen gaande. Via een Burgerinitiatief
trachten Nazaten van de tot slaaf gemaakten een debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over dit
vraagstuk te realiseren.

Hoewel er een groeiende belangstelling voor het Nederlandse koloniale verleden waarneembaar is heeft
dit zich nog niet geëffectueerd in een Nationale benadering op alle niveaus van de Nederlandse
samenleving. Hieruit bestaande dat 1 juli al erkend is als een Nationale Herdenkingsdag. Afrofobie,
Raciaal en Etnisch profileren, Stereotypering via cultuur historische tradities, Verdeel en Heers situaties
zijn toestanden die nog steeds opgeld doen. De Nationale 1 juli herdenkingsplechtigheden zijn bij uitstek
het “podium” om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van deze verwerpelijke fenomenen.

4.

UITGANGSPUNTEN, VISIE, MISSIE, STRATEGIE EN DOELEN

In dit hoofdstuk maken we direct een overstap naar de uitwerking van Paragraaf 3 van het 16 november
2016 AKKOORD. Het komt tevens tegemoet aan de eis vastgelegd in Paragraaf G sub 38 van de aan het
NiNsee aangeboden RESOLUTIE 23 mei 2016 waarin het volgende staat dat er “…in samenspraak met
vertegenwoordigers van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten, een Nationale 1 juli Comite wordt
ingesteld, waarin zij optimaal zijn vertegenwoordigd” en de op 30 juni 2016 aan Burgemeester Van der
Laan aangeboden Petitie, paragraaf D, sub 38 en 39 waarin de instelling van een Nationale 1 juli
HerdenkingsCommissie wordt geëist met als doel de Nationale herdenkingen ter hand te nemen met een
duidelijke rol voor de Nazaten van de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden. In een
dergelijke Commissie kunnen afgevaardigden van personen zitting hebben uit de steden die op het gebied
van de stedelijke activiteiten in het kader van de Herdenking van het slavernijverleden een coördinerende
rol vervullen; een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Amsterdam en de Nederlandse Staat. Dit
vanwege afstemming en teneinde de nationale dimensie van het herdenken te borgen. Verder wordt geëist
een nadrukkelijke rol voor de Verzetsbeweging: ‘Zeg Neen Tegen Het NiNsee’ en het Landelijk Platform
Slavernijverleden in het bepalen van de contouren van de Nationale 1 juli Herdenking Commissie.
Hieronder begrepen de criteria waaraan personen die zitting zullen nemen in de Commissie dienen te
voldoen. Zie hier dus de motieven waarom de Landelijke Verzetsbeweging ook is betrokken bij de
samenstelling van dit Concept Contourenplan. Aldus het belangrijkste vertrekpunt voor de samenstelling
van dit hoofdstuk.
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4.1. Operationalisering van de Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie
4.1.1 Kenmerken t.b.v. de ontwikkelingsvisie
Uitgaande van het vorenstaande zal de Nationale 1 juli Herdenking minimaal moeten voldoen aan de
hierna genoemde kenmerken met de menselijke waardigheid voor ogen. Deze kenmerken komen in de
verschillende programma onderdelen tot uitdrukking.
Beleidsontwikkeling
(Inter)nationale Samenwerking
Promotie en Educatie
Deskundigheidsbevordering, Capaciteitsopbouw en Capaciteitsontwikkeling
Samenlevingsopbouw
Bewustwording, Bezinning en Emancipatie
Empowerment en Identiteitsversterking
Deze kenmerken scheppen verplichtingen naar de kant van de in te stellen Nationale 1 juli
HerdenkingsCommissie toe. Naar de kant van de missie en de doelen, de organisatiestructuur en cultuur,
de kerncompetenties en de samenstelling van eventuele projectgroepen.

4.1.2 Missie en Doelstellingen
De hier bovenvermelde uiteengezette visie kan worden vertaald naar de als volgt luidende missie &
doelstellingen: het mede richting geven aan het nationale 1 juli herdenkingsaspect van het
NiNseebestuur zoals vastgelegd in Artikel 2, sub 2a. van haar Statuten. Hierin begrepen activiteiten die
een relatie hebben met het ‘vieren aspect’. Om kracht bij deze uitdagende woorden te zetten gaan de
gedachten uit naar themagerichte activiteiten die het historisch besef en de bewustwording over het
Nederlandse slavernijverleden een extra push geven. De onderwerpen die daaraan bijdragen kunnen in
overleg worden vastgesteld. Te denken valt aan een thema gerichte Filmweek, Boekenweek, Theaterweek,
een Sport en Spelweek, Bezinningsbijeenkomsten, een Parade, Uitgifte van een postzegel, school
opstelwedstrijd, (Rosa Parks)lezing annex uitreiking Emancipatie Award, een Prijsvraag, een Vertel en
Schrijfwedstrijd. Kortom voor elk wat wils. Het Comité Boni kan opteren voor een project of haar eigen
project mits voorzien van een nationaal karakter inbrengen.
De doelstellingen zijn tevens gericht op alle activiteiten die zich op of rondom 1 juli in het kader van het
Nederlands slavernijverleden zich voltrekken. En vooral die een relatie hebben met het
Slavernijmonument en die al dan niet in eigen beheer worden uitgevoerd. In dit verband gaan de
gedachten uit naar de Paragrafen 1 en 2 van het AKKOORD.
1) 30 juni wordt een Nationale dag van Bezinning in het kader van het Slavernijverleden. Op deze dag
vindt tevens de Plechtige Ceremoniële Spirituele reiniging van het Nationaal Slavernijmonument (de
Dag van de Afrikaanse Kabra’s) plaats. Met de spirituele reiniging wordt het monument
klaargemaakt voor de Nationale Herdenking op 1 juli.
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2) De Nationale Bezinning zal rond middernacht op 1 juli overgaan in de Nationale Herdenking van het
Nederlands

Slavernijverleden

en

Viering

bij

het

Nationaal

Slavernijmonument

in

het

Oosterpark/Watergraafsmeer te Amsterdam.
Een al ontwikkeld Projectplan zal als pilot uitgevoerd worden in het jaar 2017.

4.1.3 Strategie
De verwezenlijking van de doelen wil de Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie bereiken door:


Vaststellen van de kaders van het korte- middel- en lange termijn beleidsprogramma en
waarbinnen opdrachtnemers functioneren



Ontwikkelen en (doen) uitvoeren het herdenkingsprogramma en activiteiten al dan niet in
eigen beheer



Monitoren en eventueel bijsturen van de afgesproken acties



Onderhouden van contacten met stichtingen en comités wier doelen zijn gericht op de
herdenkingsactiviteiten van het Nederlandse slavernijverleden



Stimuleren van activiteiten door derden



Voorlichting o.a. over activiteiten in eigen beheer, in het algemeen en in van derden
bijvoorbeeld via pers, media, eigen website



(Actieve) participatie aan activiteiten van derden



Het beheren van een eigen fonds en Inschakelen van netwerken in verband met
fondsenwerving ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten



Uitgifte van een databestand waarin een kalender van activiteiten in eigen beheer en van
derden betrekking hebbend op relevante thema’s, programmaboekjes per programma
onderdeel staan beschreven



Uitgifte van een Kalenderposter



Uitgifte van persberichten

Bij de ontwikkeling van het programma wordt gefocust op een breed draagvlak van de Afrikaanse en de
Diaspora (de Nazaten van de tot slaaf gemaakten) gemeenschap in Nederland, in het bijzonder. Een goed
middel zijn projectgroepen waarin geparticipeerd kan worden in de ontwikkeling en uitvoering van
projecten. Hier vindt in het kader van de betrokkenheidstrategie, ook mede ten behoeve van het
voorwaardenscheppend kader, inventarisatie en afstemming van initiatieven en activiteiten plaats.

4.2.

De organisatie en communicatiestructuur

Ten behoeve van een optimale communicatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en het
vastgestelde programma en activiteiten in het kader van de Nationale herdenking en viering, kan gedacht
worden aan de volgende werkwijze.
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1)

De Stuurgroep bestaande uit een tripartite samenstelling:

-

Overheid (Nationaal en gemeente Amsterdam)

-

Nazaten van de tot slaaf gemaakten met een nationaal bereik

-

Relevante stakeholders

2)

Een Subcommissie bestaande uit functionarissen van de stichtingen en cie’s die op stedelijk niveau
dezelfde doelstelling nastreven

3)

Een Comité van Aanbeveling t.b.v. bewaken nationale doelstelling, makel schakel en netwerkfunctie.

4)

Een Stafbureau en Secretariaat (hiërarchisch vallend onder de verantwoordelijkheid van het
NiNseebestuur, functioneel onder de Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie) voor de dagelijkse
uitvoering van werkzaamheden.

4.3.

Het Communicatieplan

In verband met de bereikbaarheid specifiek over de nationale herdenkingen dient het communicatieplan te
voorzien in de volgende aspecten en / of faciliteiten en voorzieningen
a. het openen van een infolijn
b. communicatie via internationale, landelijke, regionale en lokale media (niet alleen lokaal gericht
dus). Ook focussen op organen van opleidingsinstanties en van onderwijs
c. onderzoeken van de mogelijkheden via een spotje postbus 51.
d. alle bellers/vragenstellers krijgen antwoord op hun vragen: in het kader van een zorgvuldige en
dienstverlenende service.
e. algemene instructies van antwoorden op mogelijke vragen samenstellen en spelregels formuleren
f.

niet alleen focussen op de stad Amsterdam maar op heel Nederland

Met deze organisatie- en communicatiestructuur bevelen we aan dat de Nationale 1 juli
HerdenkingsCommissie de activiteiten adequaat, voortvarend en effectief aanpakt.
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5. STAPPENPLAN BESLUITVORMINGSPROCES
Wat/Doel
Ontwikkeling Concept
Planontwikkeling
Overeenstemming
over het concept plan

Wie
Wanneer
Opdracht Seedorf ism NiNsee aan Februari 2017
het LPS
NiNsee
April 2017

Stand van zaken
afgehandeld

Overeenstemming
over het concept plan
Overeenstemming
over het concept plan

Landelijke
Verzetsbeweging April 2017
(LVB)
Gemeente Amsterdam
Afspraak voor
presentatie
aangevraagd
Interdepartementaal
Overleg Afspraak na
(IDO)
presentatie
gemeente
Amsterdam
3 juni is de
Doelgroepen: Nazaten van de tot
eerste
slaaf gemaakten (organisaties,
bijeenkomst
netwerken en deskundigen) en
gepland
relevante andere stakeholders.

Akkoord

Organisatie: NiNsee in
samenspraak met de Landelijke
Verzetsbeweging
NiNsee/LVB

Organisatie:
Landelijke
verzetsbeweging

Overeenstemming
over het concept plan

Ronde Tafel
Bijeenkomsten i.v.m.
Draagvlakpeiling

Verwerken
commentaren
(suggesties en
aanbevelingen)
Besluitvormende
Conferentie

Finale Besluitvorming
Concretisering

Commentaar
geleverd

Doelgroepen: Nazaten van de tot
slaaf gemaakten (organisaties,
netwerken en deskundigen) en
relevante andere stakeholders
Organisatie: NiNsee/LVB/Gem.
Amsterdam/IDO
NiNsee/LVB/Gem.
Amsterdam/IDO
Nationale Voorziening/NiNsee
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