VERANTWOORDING EXTERNE KLANKBORDGROEP DNB

1. INLEIDING
Op basis van het onderzoek ‘Dienstbaar aan de keten’ over de rol van DNB in de laatste decennia van
de slavernijperiode, heeft president Klaas Knot verklaard dat DNB geschrokken en getroffen is door
de conclusies. DNB zal zich beraden op excuses en zich te bezinnen op passende, proportionele en
betekenisvolle maatregelen. De verantwoordelijkheid voor dat proces ligt geheel bij DNB. Een
externe klankbordgroep (EKG) wordt in het leven geroepen om bij het reflectieproces van DNB
behulpzaam te zijn. Dit document geeft een gecomprimeerd inzicht in de taken en uitvoering van de
werkzaamheden van de EKG in de functioneringsperiode eind maart tot en met juni 2022.
2. KLANKBORDFUNCTIE
De algemene klankbordfunctie is zowel door DNB als de EKG als leidraad van de werkzaamheden
onderschreven en gehanteerd. Wat betekent dat in de praktijk ?






De EKG reageert op specifieke vragen van DNB. Daarbij gaat het vooral om de algemene
aanpak, criteria, volledigheid.
Daarnaast heeft de EKG suggesties geven voor de aanpak en scope op deelterreinen van de
beoogde maatregelen van DNB.
De EKG houdt periodiek besprekingen met een agenda op basis van input van DNB. Voor de
toelichting en het goede verloop van de communicatie zijn daarbij leden van het projectteam
DNB aanwezig.
Een deel van de EKG leden heeft informatieve gesprekken bijgewoond van DNB met
organisaties/ personen die een stem hebben in het hedendaagse debat rond het
slavernijverleden. In enkele gevallen hebben de klankbordgroep leden een bijdrage gegeven
aan de facilitering van het gesprek. Impressies van deze gesprekken zijn meegenomen bij het
denkproces van de EKG.

De EKG is dus een hulporgaan dat bijdraagt aan het reflectieproces van DNB. Daarbinnen kan en mag
sprake zijn van verschillende opvattingen. De EKG is uitdrukkelijk geen gekwalificeerd adviesorgaan
voor DNB algemeen of specifiek voor projectvoorstellen die bij DNB zijn ingediend.
3. SAMENSTELLING
In deze denkfase voor de hoofdlijn van het pakket maatregelen is gekozen voor een team van
beperkte omvang met (ervaring)deskundige leden. Zij zijn geen vertegenwoordiging van een
maatschappelijk veld en nemen uitdrukkelijk op persoonlijke titel zitting.
De EKG bestaat uit:







Stephanie Archangel, conservator afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum
Noraly Beyer, voormalig redacteur/ nieuwslezer Surinaamse Televisie Stichting, NOS Journaal
Mavis Carrilho, directeur bestuurs- en managementadvisering gemeente Amsterdam
Hannie Kool – Blokland, directeur Zeeuws Archief en lid Dialooggroep Slavernijverleden
Freek Ossel (voorzitter), o.m. ex-voorzitter regiegroep Nationaal Slavernijmuseum
Urwin Vyent, o.m. directeur Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis

4. BIJEENKOMSTEN
De EKG heeft in het tweede kwartaal 2022 in totaal 6 sessies gehouden. In elke sessie zijn de vorm ,
inhoud en voortgang van de maatregelen en excuses aan de orde geweest. Daarnaast is
kennisgenomen van de gesprekken die DNB met externe organisaties heeft gevoerd. Een korte
weergave per sessie van de onderwerpen die verder aan bod zijn gekomen:
Sessie 1
Eerste kennismakingsbijeenkomst waarin het thema voor DNB is verkend. Algemeen is gesproken
over het belang van storytelling voor DNB, beeld van de stakeholders, intern diversiteitsbeleid,
corebusiness DNB in relatie tot het maatschappelijk thema Slavernij, vormen van openbaar excuses.
Sessie 2
Oriëntatie op het diversiteitsbeleid van DNB in met verantwoordelijken van DNB. Beeld over relatie
tussen diversiteit binnen DNB en de buitenwereld. Plannen voor de nieuwe openbare publieksruimte
en publieksprogramma waarbij het thema en inbreng van organisaties rond het thema
slavernijverleden en doorwerking wordt meegenomen.
Sessie 3
Gesproken over het kunst (aankoop) beleid in ontwikkeling van DNB en de kansen om een verbinding
te maken met zwarte kunstenaars en verzamelaars. Oriënterend gesprek met Klaas Knot over de
contouren inzet maatregelen van DNB.
Sessie 4
Gespreksronde over en feedback op eerste uitwerking concept maatregelen van DNB. Bespreken
ideeën over mogelijke inrichting van het vervolgproces, betrokkenheid van DNB en maatschappelijke
groepen daarbij.
Sessie 5
Tweede gesprek over de inzet voor het pakket maatregelen, de optie voor concept excuses en de
bijbehorende communicatie. Mede naar aanleiding hiervan maakt DNB een eigen keuze voor de
samenstelling van een definitief concept.
Sessie 6
Toelichting en finale bespreking van de EKG over de inzet van DNB. Afronding van het reflectieproces
van de EKG. Terugkijk en leerpunten.
De leden van de klankbordgroep hebben voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen.
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