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Jaarverslag 2014 
Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis 

 
Inleiding 
Het jaar 2014 stond in het teken van vernieuwing. Na de stopzetting van de rijkssubsidie in 
2012 en de succesvolle herdenking in het Jubileumjaar 2013 was de focus van  het NiNsee 
dit jaar gericht op vernieuwing. 
 
1. Organisatie 
 
Bestuur 
Eind februari trad het vorige bestuur onder leiding van voorzitter Eddy Campbell af. Als enig 
bestuurslid bleef mevrouw Joyce Overdijk-Francis over, die tevens benoemd werd tot 
waarnemend voorzitter. Tot het nieuw bestuur traden toe: mevrouw Marian Markelo, 
Lucien Kembel en Martin Verbeet. 
Op 1 juni 2014 werd het bestuur uitgebreid met Franc Weerwind, in het dagelijks leven 
burgemeester van Velsen, die het voorzitterschap van mevrouw Joyce Overdijk-Francis 
overnam.  
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit: 
Franc Weerwind  Voorzitter 
Joyce Overdijk-Francis Vice-voorzitter/secretaris 
Lucien Kembel  Penningmeester 
Martin Verbeet  Bestuurslid/portefeuillehouder Herdenkingen 
Marian Markelo  Bestuurslid/portefeuillehouder educatie  
 
Comité van Aanbeveling  
Naast het bestuur werd eind februari een Comité van Aanbeveling geinstalleerd. Het comité 
bestaat uit: 
Carla Aalse  voormalig bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Leo Balai researcher Balance BV, auteur van diverse publicaties over het 
slavernijverleden 
Paul Comenencia voormalig Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen 
Sybilla Dekker  lid College Financieel Toezicht Curaçao, St. Maarten en BES 
Klaas van der Kamp algemeen secretaris van de Raad van Kerken 
Tania Kross  operazangeres 
John Leerdam  voorzitter stichting Julius Leeft, oud-Tweede Kamerlid PvdA 
Han Polman  Commissaris van de Koning in Zeeland 
Jörgen Raymann Cabaretier,  ambassadeur van Unicef 
Joyce Sylvester waarnemend burgemeester van Naarden 
Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer 
 
Bureau 
Het bureau van het NiNsee wordt bemand door een medewerker (0,4 fte). Daarnaast is een 
stagiaire van de Vrije Universiteit aangetrokken voor het bijhouden van de website, 
nieuwsbrief en social media (0,6 fte). 
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2. Herdenkingen 
De activiteiten van het nieuwe NiNsee zijn toe te splitsen tot twee terreinen: Herdenking en 
Educatie. 
 
Inrichting Herdenkingpijler 
Door de late aanstelling van het nieuwe bestuur was er in 2014 weinig tijd om de 
herinrichting van de Herdenkingspijler aan te pakken. Het bestuur heeft zich in eerste 
instantie dan ook op gericht om bestaande herdenkingen in stand te houden. In het najaar 
van 2014 wordt een routemap opgesteld voor de vernieuwing van de herdenking in de 
komende jaren. Ondanks de korte voorbereidingstijd wist het nieuwe bestuur, al dan niet in 
samenwerking met grassrootsorganisaties, de continuïteit in de herdenkingen te behouden. 
 
Fondswerving 
Voor de herdenkingsactiviteiten werden extra fondsen geworven bij het Mondriaan Fonds, 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het stadsdeel Amsterdam Oost. Ook heeft het 
bestuur zich met succes actief ingezet om fondsen te werven voor de herdenkingen van 
grassrootsorganisaties. 
 
Herdenking afschaffing 200 jaar slavenhandel in Middelburg 
 
In de Nieuwe Kerk te Middelburg vond op zaterdag 14 juni de herdenking plaats van 200 jaar 
afschaffing van de slavenhandel. Onderdeel van de herdenkingsactiviteiten vormde de 
reizende NiNsee-tentoonstelling Kind aan de Ketting. De tentoonstelling besteedt aandacht 
aan kinderen in slavernij, zowel vroeger als nu. Het is belangrijk om bij het slavernijverleden 
stil te staan, omdat de gevolgen daarvan nog steeds een rol spelen. Het trans-Atlantische 
slavernijverleden ging gepaard met racistische ideeën over Afrikanen, die door de koloniale 
machthebbers werden gebruikt om slavernij te rechtvaardigen. Deze ideeën werken nu nog 
door in de vorm van racisme, stereotypen en discriminatie. Wat betreft moderne slavernij 
vertelt Kind aan de Ketting het verhaal van kindslaven uit de hele wereld, want helaas komt 
slavernij nog steeds veel voor, ondanks alle nationale en internationale wetten die het 
verbieden. 

 
Nationale herdenking Nederlands slavernijverleden 
 
Op dinsdag 1 juli 2014 vond in het Oosterpark te Amsterdam de Nationale Herdenking 
Nederlands Slavernijverleden plaats. Rondom het slavernijmonument werd herdacht dat het 
151 jaar geleden is dat op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse 
koloniën in de West. De herdenking is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het 
Mondriaan Fonds.  
 

http://www.kindaandeketting.nl/#vroeger
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Bigi Spikri 
 
De dag startte traditiegetrouw met, de Bigi Spikri, een optocht van dansende mensen in 
traditionele kledij onder begeleiding van looporkesten en bazuinkoren. De Bigi Spikri is 
inmiddels uitgegroeid tot het paradepaardje van de herdenking. 
Vanuit het hele land verzamelden mensen zich rond 10.00 uur bij de Stopera in Amsterdam, 
en liepen vanaf 11.00 uur  via het Waterlooplein naar het Oosterpark. Ongeveer 800 
personen namen deel aan de optocht. 
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Nationale herdenking 
 
De nationale herdenking begon om 13.00 uur. Het programma zag er als volgt uit: 
 
13.00 uur  Ceremoniemeester Sylvana Simons opende de herdenking 
13.01 uur Plengoffer door wintipriesteres Marian Markelo. Zij werd begeleid door 

danseres Vanessa Felter, die een Kabra- (voorouder) masker droeg. Het 
masker is gemaakt door kunstenaar Boris van Berkum, door middel van een 
3D scan van een Yoruba vooroudermasker en behoort tot de collectie van het 
Amsterdam Museum. 

13.06 uur Toespraak Lodewijk Asscher, vice-premier en minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

13.12 uur Toespraak Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam  
13.18 uur Muzikaal intermezzo door Sarah-Jane Wijdenbosch 
13.23 uur Voordracht gedichten door 2 leerlingen van Groep 8 van de Flevoparkschool: 

Sevda Sari en Europa Devkota.  
13.28 uur Toespraak Franc Weerwind, voorzitter van het NiNsee  
13.33 uur 1 minuut stilte 
13.34 uur Start kranslegging:  
 
1. Staten-Generaal - mevrouw Marijke Linthorst, vice-voorzitter Eerste Kamer, en mevrouw 
Khadija Arib, vice-voorzitter Tweede Kamer; 
2. Kabinet - de heer Lodewijk Asscher, vice-premier van Nederland; 
3. Aruba – Mevrouw Shandra John, waarnemend directeur van het kabinet van Aruba; 
4. Curaçao – de heer Robert Candelaria, plaatsvervangend Gevolmachtigde minister van 
Curaçao; 
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5. St. Maarten - De heer  Matthias Voges, Gevolmachtigde minister van St. Maarten; 
6. Suriname - Mevrouw Chantal Doekhie - zaakgelastigde van de ambassade van Suriname; 
7. Provincie Noord-Holland – Mevrouw Elvira Sweet, vice-Commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland; 
8. Amsterdam - Burgemeester Eberhard van der Laan samen met mevrouw Simone 
Kukenheim, wethouder Diversiteit van de gemeente Amsterdam, de heer Ivar Manuel, 
voorzitter stadsdeel Oost, en mevrouw Muriël Dalgliesh, voorzitter van de 
Bestuurscommissie Zuidoost; 
9. Landelijk Platform Slavernijverleden – Mevrouw Barryl Biekman, voorzitter LPS begeleid 
door Laicery Baumgard en Tayrona Baumgard van Sophiedela Jongeren. 
10. NiNsee - de heer Franc Weerwind, voorzitter NiNsee en mevrouw Joyce Overdijk-Francis, 
vice-voorzitter NiNsee. 
 
13.54 uur Muzikaal intermezzo door violiste Shauntell Baumgard 
14.00 uur Afsluiting herdenking 
 
De herdenking werd bijgewoond door 1.250 personen. 
 

 
 
Keti Koti Theater 
 
Als onderdeel van de herdenking vond na de herdenking de Keti Koti Theatrale Lunch 2014 
plaats. In opdracht van het NiNsee organiseerde Theatre Embassy een theatrale installatie 
van het slavernijverleden en diens erfenis in de hedendaagse samenleving. Als thema werd 
gekozen de 200-jarige afschaffing van de slavenhandel door Nederland (in 1814).  
De presentatie van het theatrale evenement werd mogelijk gemaakt door financiële 
bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (10.000 euro) en het stadsdeel 
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Amsterdam Oost (5.000 euro). De theatrale voorstelling was als het ware een brug tussen de 
formele Nationale Herdenking en de viering in het Keti Koti festival.  Het thema van dit jaar 
was 200 jaar afschaffing slavenhandel. Dit thema liep in de vormgeving en de gesproken 
tekst en liederen als een rode draad door het geheel. 
Theatre Embassy is gewend in de openlucht educatieve spektakels op te zetten voor een 
publiek dat niet per definitie Westers geconditioneerd is. Daarbij is de locatie van het 
theater altijd zo opgezet dat je op elk willekeurig moment iets ziet of meekrijgt van de 
voorstelling.  
 

 
 
Om een grote groep toeschouwers te kunnen bedienen en te animeren en informeren 
bedacht Theatre Embassy een tafel in de vorm van een 5 hoekig fort. In de hoeken stonden 5 
kleine podia waarop een acteur of actrice stond. De ingang van het fort werd voorzien van 2 
levensgrote portretten van een man en een vrouw uit de periode van de afschaffing van de 
slavernij. De indeling van de tafel werd; mannen aan de binnenkant en vrouwen aan de 
buitenkant om een licht gevoel van discriminatie te bewerkstelligen en tegelijkertijd een 
bekende rituele vorm van tafelverdeling te creëren. Op de meterslange tafel lag een 165 
meter lang tafelkleed geprint van een pagina origineel uit een Cargoboek, op de tafel 
stonden glazen buffettafels in de vorm van schepen met zoetigheden die verwezen naar de 
handel in suiker en andere zaken. Aan de 5 podia stonden deze goederen, die door slaven 
werden geproduceerd, beschreven (cacao, suiker, koffie, katoen en zout etc)  
De teksten van de acteurs kwamen uit originele historische bronnen als:  
o Het dagboek van een chirurgijn; 
o Vondel, zijn openingsspeech van het huidige paleis op de Dam (handelshuis); 
o Teksten van de administratie van de afschaffing van de slavernij en herstelbetalingen 

 aan de eigenaren te Suriname; 
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o Originele geschriften van Marrons verzameld door Eduardo Galeano; 
o Uit de roman Welkom  El Dorado van de Surinaamse auteur Cynthia MacLeod; 
o Uit Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom; 
o Een ode aan de dit jaar overleden Mara Angelou I know why caged birds sing; 
o Een bevlogen speech van Barack Obama over de hedendaagse slavernij uit 2012; 
o Een originele wisselbrief (herstelbetalingsdocument uit 1863). 
De acteurs spraken of zongen om en om, en soms in harmonie tegen de klok in zoals de 
dansen van de Winti Pre tegen de klok in worden gelopen om de voorouders te eren en er 
mee in contact te komen. 
Tijdens de grote presentatie vonden kleine acts plaats aan de tafels in de vorm van: 

 Een bord waarop je op de foto kon met Barack Obama,  

 Een silent disco waarin je een verhaal hoort van een man die op een handelsschip 
geboeid ligt,  
Er deden mee: 6 acteurs, 10 vrijwilligers (voor spel, grime en opbouw), 2 bouwers/ 
vormgevers waarvan 1 vrijwillig, 1 fotograaf/filmer (vrijwilliger), 3 mensen van Theatre 
Embassy voor de regie en productie, Andrew Makkinga als ceremoniemeester en Jacqueline 
van Nugteren (De Vries Produkties) voor de logistieke leiding. 
De presentatie duurde 1 uur. 
 

 
 
 
2. Keti Koti festival 
 



NiNsee jaarverslag 2014 Pagina 8 van 19 
 

Het Keti Koti Festival in het Oosterpark in Amsterdam schonk dit jaar extra aandacht aan de 
afschaffing van de slavenhandel. Dit jaar was het 200 jaar geleden dat Nederland de trans-
Atlantische slavenhandel afschafte.  
 
Muziek 
De afschaffing van de slavernij werd in het hele Oosterpark herdacht en gevierd met debat, 
rituelen, muziekoptredens en een grote Caribische markt. In het park werden twee podia 
geplaatst; een voor de traditionele muziek uit Suriname en de voormalige Nederlandse 
Antillen met optredens van Allaliba (kawina), Asago (winti), One Nation (Kaskawi) en Corona 
Band (kaseko), en een hoofdpodium met grotere acts, zoals de salsaband Enos, van de 
bekende Curaçaose zanger/bassist Ompie Stefania, de kaskawi formatie Aptijt uit Suriname 
en de Nederlandse rapper Typhoon.  Gyptian, de Jamaicaanse reggaester, sloot het festival 
af.  
 
Debat 
Naast de muziekoptredens was er, net als voorgaande jaren, ook ruimte voor debat in het 
festival. In de debattent Boni Tula Oso werden vanaf 15.00 uur diverse discussies gevoerd. 
Het programma was opgedeeld in vier onderdelen: 
 
15.00 – 16.35 uur Talkshow Quincy Gario (Roet in het Eten) 
Dichter, programmamaker en activist Quinsy Gario belichtte in zijn talkshow diverse 
onderwerpen. Zo ging hij in discussie met journalist Kiza Magendane, schrijfster Ramona Sno 
en columniste Yernaz Ramautarsing over onderwerpen als Zwarte Piet, de 
slavernijgeschiedenis en racisme in Nederland.  
Na een kort optreden van Eva Skeete MC Leed werd de film “In de kapperszaak” vertoond 
over racisme in Nederland. Vervolgens vond een quiz plaats onder leiding van 
wetenschappers Karwan Fatah Black (Universiteit van Leiden) en Dienke Hondius (Vrije 
Universiteit).  
Daarna volgde een discussie getiteld “Anti-racisme door witte ogen” met filmmaker Sunny 
Bergman, columnist Francisco van Jole, communicatie-adviseur Mayke van Keep en blogger 
Peter Breedveld. De talkshow van Roet in het Eten werd afgesloten met een debat met 
filmmaakster Sabine Groenewegen, schrijver Flavia Dzodan en artiest Chad Bilyeu getiteld 
“De blik van buitenaf”. 
 
16.45 – 17.15 uur Paneldiscussie Nancy Jouwe (Dutch Racism) 
Onder leiding van Nancy Jouwe, programma-directeur van Kosmopolis Utrecht, vond een 
paneldiscussie plaats. In het panel zaten prof. Gloria Wekker (Universiteit van Utrecht), 
wetenschapper Patricia Schor (Universiteit van Utrecht) en Jennifer Tosch (directeur Black 
Heritage Tours) over racisme in Nederland. 
 
17.20 – 17.45 uur Boekbespreking Sandew Hira (IISR) en Mitchell Esajas (New Urban 
Collective) 
 
Onderwerp van gesprek was de publicatie 20 Vragen over Nederlandse slavernij en diens 
erfenis geschreven door prof. Stephen Small (Universiteit van Amsterdam) en Sandew Hira 
(auteur en directeur van het International Institute of Scientific Research). 
 



NiNsee jaarverslag 2014 Pagina 9 van 19 
 

18.00 – 19.00 uur Workshop "Heal yourself from mental slavery"  
Het programma in het Boni Tula Oso werd afgesloten met de workshop 'Bevrijd jezelf van 
Mental Slavery': Kom in het reine met het verleden van schrijfster Joan de Windt. Zij werd 
o.a. bijgestaan door Sisa Uma met African Healing Yoga en Siglien Struiken, een Afrikaans 
vooroudermedium.  
 
Naast het debatpodium werden twee zuilen geplaatst uit de tentoonstelling Zwart/Wit van 
het Tropenmuseum. Op de zuilen stonden de namen van alle Surinaamse slaven, die op 1 juli 
1863 in vrijheid werden gesteld en een achternaam kregen. 
 

 
 
Kinderen 
Naast de muziekpodia, het Inheemseneiland, de debattent en de Caribische markt was op 
het festival ook nog plaats ingeruimd voor een kinderpodium genaamd Hof van Anansi, waar 
storytellers de verhalen van de mythische spin Anansi tot leven brachten. 
 
 
 
 
 
Grassrootsorganisaties 
 
Herdenking Eer en Herstel 
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De stichting Eer en Herstel organiseerde in de maand juni met financiële steun van het 
NiNsee een drietal evenementen. 
 

 
 
Memre Waka 
 
De Keti Koti maand werd geopend met de Memre Waka, een herdenkingsoptocht langs 
historische grachtenpanden in Amsterdam. De Memre Waka herinnert aan de 
verbondenheid van de kapitale grachtenpanden met de slavernij in Suriname en 
Nederlandse Antillen. Veel grachtenpanden zijn gebouwd met opbrengsten van de 
toenmalige plantages.  
Vanaf het Stadsarchief Amsterdam is gelopen naar het Amsterdam Museum en terug naar 
de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht. Dat pand was ten tijde van de 
slavernij eigendom van Paulus Godin, bewindvoerder van de West-Indische Compagnie en 
directeur van de Sociëteit van Suriname. In die functie was Godin verantwoordelijk voor het 
opkopen en verkopen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. 
Na diverse voordrachten, zang en toespraken opende burgemeester Van der Laan de Keti 
Koti-maand. 
De Memre Waka werd georganiseerd door de stichting Eer en Herstel in samenwerking met 
Opo Kondreman, Hotshot-Events, Stichting Huldiging bij Leven en bij Dood, Yum Sabi ju 
Rutu, Tama-Re-Sma-Sane, Radio Frimangron en het Comité 1873.  
 
Educatieve tocht Middelburg 
 
Op zaterdag 14 juni organiseerde de stichting Eer en Herstel een educatieve tocht naar 
Middelburg. Op die dag vond daar de nationale herdenking van de afschaffing van de 
slavenhandel plaats. Op 14 juni 1814 schafte koning Willem I de slavenhandel in Nederland 
af. Zeeland en de Zeeuwen waren actief betrokken bij deze handel. De Middelburgsche 
Commercie Compagnie ondernam vanuit Zeeland reizen naar West-Afrika om Afrikaanse 
slaven op te kopen.  
Het doel van deze educatieve tocht was om bewustwording en educatie rond het thema 
slavernij te kweken, vooral bij de jongeren die meereisden. Het officieel programma was van 
11.15 tot 13.00 uur, waarbij verschillende hoogwaardigheidsbekleders, zoals de commissaris 
van de koning, Han Polman, minister Ronald Plasterk, de Canadese auteur Lawrence Hill en 

http://stichtingeerenherstel.files.wordpress.com/2013/01/hellenjgill20140601madebysteve-i-j-biervlietforroykgroenberg-223.jpg
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Harald Bergmann, burgemeester van  Middelburg, het woord voerden. Tussendoor trad jazz-
zangeres Denise Jannah op.  Na de officiële plechtigheden werd een bezoek gebracht aan de 
Balans, waar het Zeeuws slavernijmonument staat. Verder werden tal van educatieve 
activiteiten, die rond de Nieuwe Kerk in Middelburg plaatsvonden, bezocht. 
 

 
 
Kabra Neti 
 
Op 30 juni werd in de Muiderkerk te Amsterdam-Oost een Kabra Neti georganiseerd, een 
cultureel/spirituele samenkomst waarbij de voorouders, die in het tijdperk van de  
slavernij hebben geleden, op traditionele Afro-Caribische wijze herdacht en geëerd werden. 
Voordrachten werden gedaan door Nana Abrewa, Orsine Walden, Marian Markelo en Sisa 
Denswil en optredens door Naks Kulturu, Percy Holland en Black Harmony. 
 
Herdenking Elieser 
 
25 Juni is door de vereniging Opo Kondreman uitgeroepen tot de dag van Elieser. Elieser is 
een tot slaaf gemaakte Afrikaan die in Nederland woonde en overleed. Wat Elieser bijzonder 
maakt, is dat hij begraven ligt op de joodse begraafplaats Beth Haïm in Ouderkerk a/d 
Amstel. De herdenking van Elieser is een initiatief van de vereniging Opo Kondreman in 
samenwerking met de stichting Eer en Herstel en Dialoog in Actie. Bijzonder dit jaar was de 
onthulling van een straatnaambordje, waarmee er nu een Elieserpad in Ouderkerk aan de 
Amstel is. 
Diverse toespraken werden gehouden door onder meer Bram Palache (voorzitter Portugees-
Israëlitische gemeente), Marijn van Ballengooij (bestuurslid Amsterdam Zuid), Mitchel Esajas 
(New Urban Collective), Barryl Biekman (voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden) en  
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Perez Jong Loy (voorzitter Opo Kondreman). Daarnaast traden diverse artiesten op, zoals 
Glenn Sno & One Nation, Insayno, Black Harmony, Eva Skeete, Gikkels en Rinchomar. 
 

 
 
Herdenking Surinameplein 
 
Op 30 juni jl. vond op het Surinameplein de Amsterdamse herdenking plaats van de 
afschaffing van de slavernij. De herdenking werd georganiseerd door het Amsterdams 
Centrum 30 juni – 1 juli met financiële bijdragen van het NiNsee en het stadsdeel 
Amsterdam West. Het thema was Samen stilstaan, Leven en Vieren, gericht op versterking 
van de sociale samenhang en actief burgerschap in Amsterdam.  Naast diverse optredens en 
toespraken vormde de vlaggenceremonie, mede dankzij de aanwezigheid van de loco-
burgemeester van Amsterdam, de stadsdeelvoorzitters West en Zuidoost en 
vertegenwoordigers van de ambassade van Suriname en het kabinet van de Gevolmachtigde 
Minister van Curaçao, het hoogtepunt van de herdenking.  
 
Inheemseneiland 
 
De Stichting Inheems Netwerk Nederland (SINN) i.o., de koepelorganisatie van inheemsen in 
Nederland, had ook dit jaar een eigen plek op het Keti Koti Festival waar op bescheiden 
schaal een Inheemseneiland ofwel ‘Ingi Kampu’ werd ingericht. Een tent en het veld direct 
daarbuiten, werden zo veel als mogelijk ingericht als een Surinaams inheems dorp. Het doel 
hiervan is het Keti Koti-publiek bekend te maken met de inheemse cultuur en gebruiken. 
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Tijdens de kolonialisatie van de Amerika’s werden inheemsen als eerste slaven ingezet op de 
plantages. 
Nadat op rituele wijze het Inheemseneiland werd geopend vonden optredens plaats van 
diverse inheemse groepen en korte demonstraties van de inheemse voedselbereiding, 
muziekinstrumenten en vervaardiging van kunstvoorwerpen. Tussen de optredens en 
demonstraties door werden enkele toespraken gehouden. 
 

 

 
 
Publiciteit 
 
Om de nationale herdenking en het Keti Koti festival onder aandacht van een groot publiek 
te brengen werden een groot aantal posters opgehangen en flyers verspreid. In totaal 
werden 75.000 flyers gedrukt, 1.000 A-1 posters, 500 A-0 posters en 50 driehoeksborden. 
Daarnaast werd via een bewonersbrief in Amsterdam-Oost aandacht gevraagd voor beide 
evenementen. In de maand juni werd ook een aantal persberichten uitgegeven, waaraan 
aandacht werd besteed in nationale, regionale  en Amsterdamse media.  
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Tula-herdenking 
 
Op zondag 17 augustus a.s. vond in Amsterdam de Tula-herdenking plaats. Dit is de 
nationale herdenking van de grote slavenopstand, die in 1795 plaatsvond op Curaçao onder 
leiding van vrijheidsstrijder Tula. In het kader van het Grachtenfestival vond een speciaal 
optreden plaats van zangeres Izaline Calister begeleid door het Dudok Kwartet. Het optreden 
vond plaats in het Theater Bellevue. De Tula-herdenking werd georganiseerd door het 
NINsee in samenwerking met de stichting Julius Leeft, Stroom Management en de stichting 
Simia Literario. 
Voorafgaand aan het optreden vond in de Palonizaal van Theater Bellevue de presentatie 
plaats van het boek “Mijn droom met Tula”. In drie verschillende klassen van de basisschool 
Crescendo in Amsterdam Zuidoost werden lessen gegeven om de geschiedenis van Tula 
onder de aandacht van schoolkinderen te brengen. Niet alleen om Tula te herdenken, maar 
ook om de kinderen een idee te geven hoe het vroeger in de slaventijd toeging. Kinderen 
werden gevraagd een gedicht te schrijven over wat zij aan Tula zouden zeggen of vragen als 
zij hem tegen zouden komen. Dit gebeurde aan de hand van vragen, waarna de kinderen van 
de antwoorden een gedicht moesten maken. Alle gedichten zijn door de Stichting Simia 
Literario geredigeerd en in de vorm van een boek “Mijn droom met Tula” uitgebracht. Een 
exemplaar werd tijdens de Tulaherdenking overhandigd aan wethouder Onderwijs, Jeugd en 
Diversiteit, mevrouw Simone Kukenheim. 
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3. Educatietraject 

Herinrichting Onderwijspijler 
 
Diversion is in april gestart met de herinrichting van de Onderwijspijler van het NiNsee. 
Naast het ontwikkelen van een nieuwe visie en werkwijze rondom educatie heeft Diversion 
gewerkt aan een Onderwijsplan waarin praktisch invulling wordt gegeven aan deze nieuwe 
koers. 
Aandacht voor het slavernijverleden wordt door de maatschappij nog regelmatig als een 
beladen onderwerp gezien. Dit, en het tekort aan kennis over het verleden maakt dat het 
onderwijs vaak nog weinig aandacht besteed aan het thema. Daarnaast lijkt er in sommige 
gevallen sprake van een bepaalde mate van handelingsverlegenheid onder docenten 
wanneer het gaat over de taboes rondom het slavernijverleden. Er lijkt voldoende aanbod 
voor scholen om met het thema aan de slag te gaan, maar toch lukt het nog niet om dit 
aanbod structureel en succesvol in te bedden binnen het onderwijs. 
Voorgesteld wordt om de maand juni uit te roepen tot educatiemaand van het 
slavernijverleden. Dat houdt in dat jaarlijks op Amsterdamse scholen en later ook landelijk 
gedurende de gehele maand juni, aandacht wordt besteed aan het slavernijverleden waarin 
de koppeling met het heden wordt gemaakt. Door de educatiemaand in juni te organiseren 
wordt tevens getracht een breder publiek toe te laten leven naar de nationale herdenking op 
1 juli. Opzet is om het slavernijverleden, de hedendaagse erfenissen en actuele politiek 
maatschappelijke vraagstukken hieromtrent, in te bedden in het Amsterdamse bewustzijn 
en zo meer ruimte te maken om te spreken over de slavernijgeschiedenis en de wijze 
waarop we nu met elkaar samenleven. 
Mogelijke samenwerkingspartners in deze educatiemaand zijn onder andere het 
Rijksmuseum, het filminstituut Eye en het debat- en discussieplatform De Balie. Het ligt in de 
bedoeling om begin 2015 de gesprekken met potentiële samenwerkingspartners af te 
ronden en de fondswerving op te starten. 
 
Digitale toolbox 
 
Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat het aantal lesuren dat in het 
voortgezet onderwijs wordt gewijd aan slavernij uiteenliep van minder dan 1 tot 12 lesuren, 
het minst op de twee (witte) gymnasia, het meest op de (zwarte) middelbare scholen in de 
Bijlmer. Op scholen met het minste aantal lesuren, ging het ook nog vaak in belangrijke mate 
over de slavernij in de VS.  
Met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het NiNsee 
in mei een pilotproject gestart gericht op docenten, om er achter te komen onder welke 
voorwaarden, met welke benadering en met welke inhoud hen een uitdagend maar niet 
bedreigend handvat geboden kan worden voor (project) onderwijs over burgerschap met als 
casus het Nederlands slavernijverleden en de hedendaagse erfenissen daarvan. Specifieke 
doelgroepen zijn: docenten in het Voortgezet Onderwijs klas 2, 3 en 4, gedifferentieerd naar 
de niveaus VMBO, VMBO-t, MBO, HAVO en VWO. 
De pilot is medio december afgerond.  
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Educatief stripboek 
 
Het NiNsee is in samenwerking met het Bureau Cultuursporen en RedHill Illustrations bezig 
met de ontwikkeling van een educatief stripverhaal over de geschiedenis van slavernij in 
Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Centraal in dit verhaal staat het leven van 
een jonge Afrikaan, die werkelijk heeft bestaan. Door zijn ogen en geconfronteerd met zijn 
persoonlijke ervaringen en dilemma’s komt voor de lezers de geschiedenis van de slavernij 
indringend tot leven. De primaire doelgroep van het stripboek is de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Voor de ontwikkeling van het stripboek is geld geworven bij het 
VSBfonds, het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
SNS Reaal en het Mondriaan Fonds. 
Van de strip zijn op dit moment 13 pagina’s getekend, ofwel het eerste hoofdstuk van de 
strip is in concept gereed. Dit deel handelt over de ontvoering van de hoofdpersoon en zijn 
deportatie op een slavenschip naar Suriname. Dit hoofdstuk is als testfase voorgelegd aan 
leerlingen van klas 1 en 2 in Amsterdam op het Marcanticollege, Reigersbos en de Open 
School Gemeenschap Bijlmer en in juni op de Pascalisschool in Paramaribo. De ervaringen 
zijn tot nu toe positief: de leerlingen zijn zeer geboeid aan het lezen, in de klas is het 
doodstil.  

Educatieve programma’s 
 

 
 
De weg naar de vrijheid 
 
Het NiNsee wil de komende jaren leerlingen  betrekken bij de nationale herdenking van het 
Nederlandse slavernijverleden op 1 juli  in het Amsterdamse Oosterpark. Als pilotproject 
werd dit jaar gekozen voor de Flevoparkschool. Voor leerlingen van Groep 8 werd in 
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samenwerking met het onderwijsbureau MiRaKa Educatie en de School der Poëzie een 
educatief programma opgesteld. Het programma De weg naar de vrijheid bestond uit twee 
onderdelen. In het eerste deel werden de leerlingen, via beeldmateriaal, klassikaal 
geïnformeerd over het verloop van de slavernij. In het tweede deel brachten de leerlingen 
een bezoek aan het nationaal slavernijmonument in het Oosterpark. De leerlingen kregen 
vervolgens de opdracht om gebaseerd op de lessen een gedicht te schrijven. Uit alle 
inzendingen werden twee winnende gedichten gekozen. De winnaars mochten hun gedicht 
voordragen tijdens de nationale herdenkingsceremonie. Tevens waren alle leerlingen uit 
Groep 8 van de Flevoparkschool bij de herdenking aanwezig. 
 

 
Samen zijn we nu hier bij elkaar 

Levend en echt, om mensen te herdenken 
 

Aan de hand van de slavernij 
Zijn er veel levens vergaan 

 
Vandaar dus 1 minuut stilte 

En laten we hopen dat het nooit meer zal gebeuren 
 

Nu in het heden zijn we vrij 
En dat moet voor altijd zo zijn 

 
Europa Devkota 

11 jaar 
Groep 8b Flevoparkschool 

 

 

 
 

De slavernij is na al die jaren voorbij 
Niet alleen ik ben blij, maar 10 tallen landen en provincies erbij 

 
Slaven werden behandeld als dieren 

en nu dat voorbij is kunnen we dat vieren 
 

Mensen zeggen wel dat er geen slavernij meer is 
Maar er zijn nog honderden slaven door de hele wereld 

 
We zullen het verleden nooit vergeten 

En zullen het heden proberen te verbeteren. 
 

Sevda Sari 
11 ½ jaar 

Groep 8a Flevoparkschool 
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Racisme en Mensenrechten 
 
In het najaar is een educatieproject ontwikkeld voor leerlingen van de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Hierin wordt een koppeling gemaakt tussen de trans-Atlantische 
slavernij en racisme in de huidige Nederlandse samenleving. 
De trans-Atlantische slavernij heeft 400 jaar lang de beeldvorming over zwart en wit 
beïnvloed in Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Vandaag de dag is het effect hiervan 
nog steeds duidelijk zichtbaar. De beeldvorming dat blank superieur is over zwart is 
(onbewust) ingeprent in de manier waarop men in Nederland naar zichzelf en elkaar kijkt en 
met elkaar omgaat. Het nastreven van een Europees uiterlijk door je huid te bleken of je 
haar te ontkroezen, voorkeur hebben voor een blanke partner, etnische profilering door de 
politie, discriminatie op de arbeidsmarkt; allen zijn tenminste gedeeltelijk het gevolg van de 
beeldvorming die over blank en zwart is ontstaan en ingeprent tijdens slavernij.  
Om in de huidige samenleving met begrip en respect voor elkaar samen te leven, is 
bewustzijn van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan van groot belang. In 
Nederland groeien kinderen op in een samenleving waar culturele en etnische diversiteit de 
norm is geworden. Toch is racisme nog lang niet uitgebannen. Van bewakers die allochtonen 
volgen in de H&M tot allochtone jongeren die vanwege hun huidskleur worden afgewezen 
voor een sollicitatie.  
Iedereen weet hoe gevaarlijk racisme is, maar als je het als samenleving wilt uitbannen, 
moet je het eerst erkennen. Erkenning betekent ook, dat je nagaat wat de wortel is van 
racisme. Daar gaan we samen met de leerlingen op zoek in het educatieve programma 
Racisme en Mensenrechten.  Het programma bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel 
wordt de geschiedenis van de Nederlandse slavernij aan de leerlingen uitgelegd. In het 
tweede deel staat racisme als erfenis van de slavernij centraal en worden de leerlingen 
bewust gemaakt van de verschillende vormen van racisme.  
Het project werd uitgevoerd op het Metis Montessori College en het Montessori College 
Oost in Amsterdam en werd gefinancierd door de gemeente Amsterdam. 
 

4. Overige projecten 

Grand defilé Apeldoorn 
 
Van 30 november 2013 tot oktober 2015 wordt in ons land ‘200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden’  gevierd. Op diverse plaatsen worden grote evenementen georganiseerd, 
waaronder medio juni 2014 een Grand Defilé in Apeldoorn, een historische optocht. 
De deels door het NiNsee gesponsorde groep bestond uit een Antilliaanse dansgroep, een 
steelband, een vrouwengroep in kotomisi’s en een groep figuranten, die de afschaffing van 
de slavernij en de 2 Afrikaanse prinsjes die in 1837 ten geschenke zijn gegeven aan koning 
Willem I, uitbeelden. Voorts bestond de optocht uit rijtuigen met mensen in klederdracht, 
waaronder een rijtuig van rond 1900 uit Curaçao. 

Kick-Off Netwerk Slavernijverleden 

De gemeente Amsterdam heeft op basis van het rapport Slavernij. Daar willen we meer van 
weten van prof. Alex van Stipriaan, besloten dat er een ´Netwerk Slavernijverleden´ in het 
leven wordt geroepen met een coördinerende rol voor het NiNsee. Aan drie Amsterdamse 



NiNsee jaarverslag 2014 Pagina 19 van 19 
 

organisaties is gevraagd op verschillende terreinen als trekker van het ´Netwerk 
Slavernijverleden´ bijeenkomsten te organiseren. 

1. Het Amsterdam Museum richt zich op educatie en op instellingen en personen die 
 zich met erfgoededucatie bezighouden; 

2. Het Bijlmer Parktheater richt zich op instellingen en personen die zich bezighouden 
 met kunst, cultuur en communicatie. 

3. De Werkgroep Slavernijstudies van de Vrije Universiteit richt zich op 
 wetenschappelijk onderzoek en erfgoed en netwerken van betrokkenen daarbij; 

Op 19 december vond, in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Simone 
Kukenheim, de kick-off van het ´Netwerk Slavernijverleden´ plaats. Het doel is om 
gezamenlijk richting te geven aan de invulling van het netwerk. In juni 2015 zal een groot 
symposium georganiseerd worden door het NiNsee en het ´Netwerk Slavernijverleden´, dat 
toegankelijk zal zijn voor iedereen. 

 

 

 
 


