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Aan de voorzitter van het
Comité ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’
De heer J. Jeroe
door tussen komst van de heer Dew Baboeram
Per email
Betreft: voorstel ’30 juni Dag van Nationale Rouw‘
Datum: 2 april 2016
Geachte heer Jeroe
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In de afgelopen periode zijn er, onder andere door de heer Dew Baboeram, in de media: via
persartikelen en radio-interviews, mededelingen gedaan over de doelstellingen van uw Comite
‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’. Eén van de doelstellingen van uw Comite heeft
betrekking op de datum 30 juni. Het voorstel is om deze datum, structureel zoals we het hebben
begrepen, tot een Dag van Nationale Rouw te maken. Kennelijk een bewuste keuze vanwege de
koppeling die er in 1 van de persberichten wordt gemaakt met de dag erna, te weten: de herdenking
van de afschaffing van de slavernij op 1 juli. Deze koppeling is in één adem genoemd alsof 30 juni nog
geen bestemming heeft.
Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) heeft dan ook met verbazing kennisgenomen van het
voorstel ter zake deze datum van 30 juni. Het is vooral merkwaardig omdat het buitenkijf staat dat 30
juni een datum is, dat als een ongeschreven regel geldt voor (spirituele) bezinning ter zake het (de
effecten van) het Nederlands slavernij en koloniaal verleden met een blik naar het heden en de
toekomst. De koppeling van de twee zaken op twee aaneengesloten data doet geen recht aan de
beide geschiedenissen. Zakelijk gezien en vanuit de Emotioneel Spirituele Beleving beredeneerd, klopt
de koppeling niet. Het wringt.
Ook beseffende dat er nog geen genoegdoening door Nederland heeft plaatsgevonden voor de
gepleegde misdaden tegen de menselijkheid: dat er dus nog geen consequenties eraan zijn verbonden
dat de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme in 2001 als misdaden tegen de
mensheid zijn verklaard. Dit jaar is het 15 jaar geleden dat zulks een Verklaring door de Verenigde
Naties is geadopteerd tijdens de Wereld Anti Racisme Conferentie In Durban Zuid Afrika.
Hierbij als bijlage treft u aan de uitgesproken statement van de heer Udenhout namens de Republiek
Suriname tijdens de Durban WCAR in 2001. We zijn als nazaten van de slachtoffers van dat verleden
dus nog niet klaar met de vereffeningen. Ook al is 30 juni geen Nationale dag in Republiek Suriname.
Het dient in ere te worden gehouden.
De vraag is dan ook wat de ratio is geweest voor de keuze van 30 juni, omdat een andere datum ook
goed mogelijk zou zijn geweest. Vooralsnog is het LPS er niet van overtuigd dat 30 juni de beste datum
is om het geschetste doel van uw Comite ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’ te
verwezenlijken. Het zou vertaald kunnen worden als disrespect voor de nazaten van de slachtoffers
van het Nederlandse slavernijverleden ook al is deze kwalificatie niet op uw Comite van toepassing.
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Dat moeten we wel voorkomen. 30 juni en 1 juli ziet het LPS nog altijd als twee onlosmakelijk aan
elkaar verbonden data. 30 juni ter bezinning en verdieping van en 1 juli ter herdenking van de
slachtoffers van het slavernij en koloniaal verleden.
Het LPS zou nog verder willen gaan door te pleiten voor een Nationaal Monument ter eerbeton van de
helden en heldinnen die strijd hebben geleverd respectievelijk door het verzet hebben mogelijk
gemaakt dat ‘bevrijding’ kon worden gerealiseerd. Van een totale situatie van “Free at Last” kan pas
sprake zijn wanneer ook in Republiek Suriname een proces in gang wordt gezet om af te rekenen met
raciaal taalgebruik en raciale en etnisch profileren. Maar ook wanneer sprake is van concrete
uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Wanneer dat gebeurt dan
komen we wel vanzelf op de uitvoering van de Durban Verklaring en het Programma van Actie.
En omdat Republiek Suriname op 25 november staatkundig onafhankelijk is geworden kunnen dan
ook kransen worden gelegd bij een nog op te richten Monument van Verbondenheid. Een monument
dat garant moet staan om het proces van natievorming te effectueren.
Ten overvloede willen we benadrukken dat over de inhoud van het voorstel van uw Comite zelf, het
LPS geen uitspraak doet. Ons gaat het vooral om de datum. We kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn
met ons commentaar. We hopen dan ook dat u onze bezorgdheid ter zake de voorgestelde datum
naar waarde zal weten in te schatten en dat uw Comite de datum van 30 juni wilt heroverwegen, ook
al beseffen we dat het de Surinaamse Staat is die tot nationale dagen besluit.

Vriendelijke groet
Hoogachtend
Namens het bestuur
Mw. Dr. Barryl A. Biekman
Voorzitter
Afschrift aan:
Dhr. H. Herrenberg (voorzitter Commissie Nationale Dagen)
Drs. A. Zunder (Reparation Commissie Suriname)
Dir. Ministerie van Buitenlandse Zaken (Suriname), H.MacDonald
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