Aan:

Mevr. K. Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Amsterdam, 10 juli 2020,

Geachte minister Ollongren,
Onlangs heeft het kabinet op uw voordracht besloten om een adviescommissie in te stellen die gaat
onderzoeken of Nederland wettelijk moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel in het verleden
misdaden tegen de menselijkheid waren. In uw woorden: “Een commissie die het debat over het
slavernijverleden op gang moet brengen, moet ook dit onderzoeken”.
Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is vanzelfsprekend zeer verheugd over deze
beslissing. In het historische veld staat het slavernijverleden al jaren hoog op de academische agenda. Als
vakvereniging organiseert de KNHG ook regelmatig bijeenkomsten over inclusie, racisme en slavernij, en
over de herinnering aan dit verleden. KNHG heeft een grote achterban, die bestaat niet alleen uit
academici (experts en een zeer actieve groep jong historici), maar ook uit docenten, erfgoedinstellingen en
andere maatschappelijke partners. De sector heeft veel kennis opgebouwd over de geschiedenis van de
slavenhandel en de manier waarop die nog doorwerkt in onze huidige maatschappij.
Het bestuur van de KNHG wil middels deze brief haar verwondering uitspreken dat in de adviescommissie
die het slavernijverleden en de doorwerking ervan moet gaan onderzoeken slechts één archivarishistoricus heeft opgenomen, en geen experts op het gebied van het slavernijverleden. Wij zouden erop
aan willen dringen om deze toevoeging nog te doen: een dergelijk belangwekkende kwestie kan niet
zonder domeinexperts worden onderzocht.
KNHG stelt zich graag bereid om de minister van advies te dienen over onderzoekers die deze commissie
de benodigde historische expertise zouden kunnen leveren. Mocht u gebruik wensen te maken van dit
aanbod, dan kunt u contact opnemen met Antia Wiersma, directeur van het bureau via
antia.wiersma@huygens.knaw.nl.
Hoogachtend
Namens het bestuur van de KNHG,

prof.dr. Henk te Velde, mede namens prof.dr. Inger Leemans

