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Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 
 

Wettelijke grondslag 

 

Art. 147a, lid 1 
Art. 39 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam 

 
Initiatiefvoorstel 

 

“De wrange smaak en het onbehaaglijke gevoel van dit verleden zullen nooit definitief 
voorbij zijn voordat zij verwerkt zijn op een manier die past in de beginselen van een 

 Onderwerp 

 

Instemmen met het initiatiefvoorstel “Voorbereiding Amsterdamse excuses voor het 
slavernijverleden” van de raadsleden M. Taimounti, S. Blom, S. Simons, D. Ceder, N. 
LaRose, D. Timman, N. Temmink 
 

Tekst van openbare 
besluiten wordt 
gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

gezien het initiatiefvoorstel van raadsleden M. Taimounti, S. Blom, S. Simons, D. 
Ceder,  N. LaRose, D. Timman, N. Temmink, van 25 juni 2019 getiteld: 
“Voorbereiding Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden”, 
mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie Algemene Zaken c.a. 
 
besluit: 

 

 
● in te stemmen met onderhavig initiatiefvoorstel; 
● kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel; 
● het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
o een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren over de exacte rol die de 

Gemeente Amsterdam heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van 
Nederland en daar een publicatie van te maken; 

o voornoemd onderzoek als basis te laten dienen voor de eerste opmaat naar 
formele excuses tijdens Keti Koti op 1 juli 2020. 



 
 
   
Jaar  2019 
Afdeling  1 
Nummer  <gemblnr> 
Datum   
 

 
 
Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van  

 

R 

 

 
 

democratische rechtsstaat met het streven naar vrijheid en gelijkheid als belangrijke 
pijlers” 

Linda Nooitmeer (voorzitter NiNsee, tijdens Keti Koti 2018) 
 

Amsterdam en het slavernijverleden 
Nederland had een invloedrijke rol in de handel van tot slaafgemaakten. Geschat 
wordt dat Nederland ten minste 600.000 Afrikanen ontvoerd had en tot slaaf gemaakt 
(Ewald van Vugt, 2016). Nederland was voor een periode in de 17de eeuw zelfs de 
grootste handelaar in tot slaafgemaakten tussen West-Afrika en Zuid-Amerika1. Ook 
in de Oost werden meer dan een miljoen mensen verscheept, tewerkgesteld en 
verhandeld2.  

De stad Amsterdam heeft daar ook een aandeel in gehad. Amsterdam ‘kocht’ in 1683 
de toenmalige kolonie Suriname, en werd daarmee ⅓ eigenaar van Suriname. De 
West-Indische Compagnie, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck en de gemeente 
Amsterdam maakten als eigenaren van de toenmalige kolonie Suriname onderdeel uit 
van de ‘Sociëteit van Suriname’3,4. 

Daarnaast was het Amsterdamse stadsbestuur de initiatiefnemer van de bouw van 
De Beurs van Hendrick de Keyser. De aan het Rokin gevestigde beurs was de eerste 
in de wereld waar openbaar te verhandelden aandelen werden uitgegeven. De VOC 
en de WIC hebben via deze beurs kapitaal aangetrokken. Amsterdam faciliteerde 
hiermee de publieke handel in aandelen in de VOC en WIC, en daarmee ook de 
handelswijzen van deze ondernemingen. De stad Amsterdam droeg zo bij aan “de 
uitrusting van slavenschepen van de WIC.”5. Ook werd er op de beurs handelswaar 
verhandeld. De vraag rijst of er ook tot slaafgemaakten zijn verhandeld op de beurs 
als handelswaar. Het antwoord zien wij graag terug in het bronnenonderzoek. 

De gemeente Amsterdam had als mede-eigenaar van Suriname veel baat bij een 
winstgevende kolonie. De Sociëteit van Suriname, en daarmee ook de gemeente 
Amsterdam, verdiende voor elke door de West-Indische Compagnie aangevoerde tot 
slaaf gemaakte 15 gulden6. Daarnaast profiteerde Amsterdam ook van de 
(slaven)handel op de Antillen en het toenmalig Nederlands Indië. 

Voorts blijkt uit zeer recent onderzoek van wetenschapper Karwan Fatah-Black dat de 
bestuurders van de gemeente Amsterdam volledig op de hoogte waren van de 
activiteiten en gevolgen van de beslissingen van de Sociëteit van Suriname – en als 
mede-eigenaar van Suriname volledig meebeslisten7. Fatah-Black is tot de 
ontdekking gekomen dat de schepen die nodig waren om de kolonie te bevoorraden 

                                                   
1 https://decorrespondent.nl/7418/nederland-was-voor-even-de-grootste-slavenhandelaar-ter-wereld/3663220465784-30b2f590  
2 https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/3693344009652-88ae7f47  
3 http://www.amsterdam-slavernij.nl/item/amsterdam-koopt-suriname/ 
4 http://www.amsterdam-slavernij.nl/wp-content/uploads/2013/04/Amsterdam-koopt-Suriname-helemaal.jpg 
5 https://mappingslavery.nl/ 
6 http://www.amsterdam-slavernij.nl/item/amsterdam-koopt-suriname/ 
7 https://www.parool.nl/wereld/societeit-van-suriname-patsers-uit-op-winst-en-aanzien~b1e28c1e/  

https://decorrespondent.nl/7418/nederland-was-voor-even-de-grootste-slavenhandelaar-ter-wereld/3663220465784-30b2f590
https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/3693344009652-88ae7f47
https://www.parool.nl/wereld/societeit-van-suriname-patsers-uit-op-winst-en-aanzien%7Eb1e28c1e/
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in opdracht van de Sociëteit werden gemaakt. Het bestuur had ook een ingrijpend 
aandeel in de handel in tot slaafgemaakten. Sterker nog, het verschepen van 
Afrikaanse tot slaafgemaakten was een beslissing van de bestuurders van de 
Sociëteit. Zij waren vanaf 1683 verantwoordelijk voor het jaarlijks binnenhalen van 
ongeveer duizend mannen, vrouwen en zelfs kinderen uit Afrika naar Suriname. 
Velen zouden de bestemming niet eens halen, omdat de sterfte onderweg groot was. 
Verder blijkt uit het onderzoek van Fatah-Black dat de Sociëteit perfect op de hoogte 
was van de situatie en brute omstandigheden in de kolonie Suriname. Dit onderzoek 
onderstreept nogmaals de Amsterdamse betrokkenheid in de slavernij. 

Na afschaffing van de slavernij in 1863 (in de West) volgde er een compensatie – 
maar enkel voor de eigenaren van de tot slaafgemaakten. 

De tijd is gekomen 

Deze periode van slavernij, de handelingen en het aandeel van Amsterdam hierin 
heeft vele gevolgen gehad. Tot de dag van vandaag is in de stad de pijn en leed 
voelbaar onder nazaten van tot slaafgemaakten, waarvan velen in de stad wonen en 
misschien nog veel meer daarbuiten. Het is daarom ook tijd om te komen tot 
verzoening. Verzoening betekent het helen van de relatie met elkaar. Het maken van 
excuses is daarin een belangrijke stap. Ondanks dat excuses op zichzelf geen doel 
zijn, zijn ze wel het startpunt van een groter geheel: verzoening met het verleden en 
met elkaar. Bovendien kan het bijdragen aan de notie van eigenaarschap en 
medeverantwoordelijkheid van en voor onze stad. 

Zoals hiervoor te lezen valt, is er voldoende onderzoek verricht naar de rol van (de 
Gemeente) Amsterdam in de slavernijgeschiedenis. Het gevraagde 
bronnenonderzoek kan zeker ook van deze bronnen gebruikmaken. Te denken valt 
aan de onderzoeken en werken van onder meer “Mapping Slavery”, het Rijks- en 
eigen archief, Amsterdam-slavernij.nl, onderzoekster Jennifer Tosh, enzovoort. En 
zelfs het in mei 2019 uitgekomen boek getiteld “Sociëteit van Suriname; het bestuur 
van de kolonie in de achttiende eeuw” van Karwan Fatah-Black. 

Het is hoog tijd voor Amsterdam om formele excuses aan te bieden voor haar rol in 
het slavernijverleden. Het is tijd om de identiteit van onze stad opnieuw te kunnen 
definiëren zonder de ballast van het verleden, maar wél met de kennis ervan én de 
verzoening in de toekomst. 

Van een gedeelde geschiedenis, naar een gezamenlijke toekomst. 

Op verschillende plaatsen in de wereld is de groeiende behoefte aan formele excuses 
voor het slavernijverleden waar te nemen. Wat we in de afgelopen jaren hebben 
gezien, is dat verscheidene steden en soms landen excuses hebben aangeboden 
voor hun rol in de trans-Atlantische slavernij. 

In 1999 werd bijvoorbeeld in de gemeenteraad van Liverpool een voorstel 
aangenomen voor het maken van formele excuses voor de rol die de stad heeft 
gehad in de trans-Atlantische slavenhandel.  Het voorstel werd unaniem 
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aangenomen. De gemeenteraad erkende dat deze geschiedenis niet los gezien kan 
worden van de voortdurende effecten op de positie van de nazaten van tot 
slaafgemaakten die in Liverpool wonen8. 

Tussen de jaren 1999 en 2006 boden verscheidene Afrikaanse landen zoals Benin 
(1999) en Ghana (2006) hun excuses aan richting de Afro-Amerikanen voor de rol die 
zij in het verleden hebben gespeeld in de slavenhandel9. 

In 2007 bood de toenmalige burgemeester van Londen in het Verenigd Koninkrijk 
publiekelijk excuses aan voor de rol van de stad in de Trans-Atlantische slavernij10. 
Daarop volgde ook de Britse premier Tony Blair met excuses voor de rol van Groot-
Brittannië in de Trans-Atlantische slavernij en slavenhandel11. 

In 200912 bood de Amerikaanse Senaat excuses aan voor de slavernij, in navolging 
van het Amerikaanse Congres in 200813. 

De laatste excuses die zijn gemaakt, komen uit Charleston in 2018 en betreffen 
excuses voor het slavernijverleden14. Een deel van het voorstel luidt: 

“The resolution pledges [that] city officials will work with businesses and 
organizations to strive for racial equality, and suggests the creation of an office of 
racial conciliation to help the process of racial healing.” 

Wat al deze excuses gemeen hebben, is dat zij zijn gemaakt om een begin te maken 
met verzoening en de verwerking van deze trauma’s. 

Ook Nederland heeft dat in sommige gevallen gedaan. Nederland heeft wel excuses 
gemaakt voor haar rol in Rawagede (2011) tijdens de Indonesische 
Bevrijdingsoorlog15 en Zuid-Sulawesi (2013)16. Wat betreft het slavernijverleden bood 
de Nederlandse Raad van Kerken in 2013 excuses aan voor de betrokkenheid van 
kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van de slavenhandel17. 
De Nederlandse regering kwam op de anti-racisme top van de VN in 2001 echter niet 
verder dan een betuiging van diepe spijt18. En herhaalde dat nogmaals tijdens de 
Keti-Koti herdenking op 1 juli 201819. 

De diepe spijt van Nederland voor de slavenhandel was een belangrijk gebaar, maar 

                                                   
8 http://www.bbc.co.uk/liverpool/content/articles/2007/02/15/abolition_liverpool_apology_feature.shtml  
9 https://www.washingtonpost.com/world/africa/an-african-country-reckons-with-its-history-of-selling-
slaves/2018/01/29/5234f5aa-ff9a-11e7-86b9-8908743c79dd_story.html?noredirect=on&utm_term=.3f6eafa1cff4 
10 https://www.theguardian.com/politics/2007/aug/24/london.humanrights 
11 https://www.antislavery.org/tony-blair-apologies-britains-role-slave-trade-2/ 
12 https://www.cbsnews.com/news/senate-apologizes-for-slavery-segregation/ 
13 https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=93059465 
14 https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/charleston-slavery-apology.html 
15 Roofstaat – Ewald Vanvugt; p.730 
16 Roofstaat – Ewald Vanvugt; p.730 
17 https://www.trouw.nl/home/nederlandse-kerken-tonen-officieel-spijt~a45c4071/ 
18 https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/02/kabinet-betuigt-opnieuw-spijt-over-slavernij-1268277-a1000044 
19 https://www.at5.nl/artikelen/183796/live-keti-koti-bij-at5-herdenking-vanaf-1300-uur 

http://www.bbc.co.uk/liverpool/content/articles/2007/02/15/abolition_liverpool_apology_feature.shtml
https://www.antislavery.org/tony-blair-apologies-britains-role-slave-trade-2/
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bleek niet voldoende. Steeds meer wordt duidelijker dat, gezien de ernst, omvang en 
gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden alleen formele excuses recht doen 
aan de ontwrichting die de (Trans-Atlantische) slavenhandel teweeg heeft gebracht. 

In maart 2019 heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen die de 
aanzet moet zijn voor haar lidstaten om te komen tot bestrijding van racisme en 
discriminatie van mensen met een kleur, met name hen van Afrikaanse komaf. Het 
Europese Parlement erkent hierbij dat de oorsprong van de achterstelling c.q. 
achterstand van deze bevolkingsgroep ligt besloten in het slavernijverleden; 

“It also calls on member states to declassify their colonial archives and 
consider “some form of reparations” for crimes of the colonial era, including 
public apologies and the restitution of artefacts from museums. “Some 
member states have taken steps towards meaningful and effective redress for 
past injustices and crimes against humanity – bearing in mind their lasting 
impacts in the present,” the resolution states.”  
 
- parafrase van de resolutie volgens The Guardian20 

Amsterdam kan hierin het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven door zelf 
formeel morele excuses te maken vanwege háár rol in de slavernij.  

Excuses voor het slavernijverleden: erkenning van de gedeelde geschiedenis 
en een gezamenlijke toekomst:  
 

‘Nog steeds wordt er gezegd: ‘de slavernij is toch al lang afgeschaft, zullen we 
het verleden maar laten rusten? ’ Dat standpunt is op zijn minst naïef. Om 
doorwerking van trauma’s en dramatische achterstelling te overwinnen, daar gaan 
generaties overheen en helemaal als de omgeving niet meewerkt. Het is 
belangrijk om tot ons door te laten dringen dat de doorwerking van het 
slavernijverleden al begon tijdens de slavernij, als directe inwerking op de 
slaafgemaakten. En dat iedere stap vooruit een zwaarbevochten overwinning was 
op de erfenis van dat verleden.’ 
 
- NiNsee (2019) 

 
Met het maken van formele excuses zetten we een belangrijke volgende stap vooruit. 
 
De Nationale Ombudsman kwalificeert formele excuses namelijk als zeer relevant als 
het gaat om de behoorlijkheid, maatschappelijke functie en als een uitdrukking van 
behoorlijk bestuurlijk handelen. Het erkent en bevestigt expliciet de toepasselijkheid 
van een bepaalde norm. De Nationale Ombudsman gaat zelfs zover om te stellen dat 
het nalaten van excuses juist nodeloos leidt tot meer schadeprocedures en dat men 
meer waarde gaat hechten aan schadevergoedingen. Het aanbieden van oprechte 
excuses kan dit voorkomen21. 
 

                                                   
20 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/26/meps-pass-watershed-resolution-action-against-structural-
racism-people-african-descent 
21 Excuses in het openbaar bestuur – Nationale Ombudsman 
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Behoorlijkheid 
Het maken van excuses is volgens de Nationale Ombudsman “een uiting waarbij 
verontschuldigingen of een uiting van spijt worden overgebracht”20. Het is een uiting 
van behoorlijkheid in het dagelijkse verkeer. Dat men het behoorlijk acht blijkt uit de 
vele uitdrukkingsvormen die excuses kunnen aannemen: pardon, sorry, excuus, het 
spijt me, enz. De uitdrukkingsvorm bepaalt mede de ernst van de excuses die worden 
gemaakt. 
 
Maatschappelijke functie 
Bij de Engelstaligen is het maken van excuses eveneens een uiting van medeleven. 
Excuses worden gemaakt als iemand iets is overkomen ook al is de persoon die de 
excuses uit geheel niet betrokken geweest. Het is een beleefdheidsuitdrukking van 
medeleven. Maar ook de vele vormen van excuses zoals hierboven reeds is aangegeven 
maakt duidelijk dat het een belangrijke maatschappelijke functie behelst, zodat het kan 
worden aangewend in vrijwel elke situatie. 
 
Behoorlijk bestuurlijk handelen 
Ook het openbaar bestuur neemt deel in de maatschappij en is dus onderhevig aan het 
volgen van de maatschappelijke normen en waarden. Ook in het geval van excuses. Juist 
van het openbaar bestuur wordt behoorlijkheid verwacht als hoeder van de maatschappij 
en handhaver in de maatschappij. Excuses van het openbaar bestuur is het erkennen van 
een norm. De Nationale Ombudsman beveelt het aan om excuses aan te bieden als het 
om behoorlijkheid gaat. Als excuses niet worden aangeboden en er dus geen erkenning is 
voor de positie van de benadeelde, dan wordt als uitweg gezocht naar de “next best 
thing”: juridische wegen. Waarbij eisen tot schadevergoedingen als genoegdoening 
zouden moeten dienen. Excuses werken juist de-escalerend omdat zo het leed wordt 
erkend. Excuses dragen bij aan een sneller herstel en genezing22. Iets wat de verzoening 
ten goede komt voor de opbouw van een gezamenlijke toekomst. 
 
Gezien voorgaande willen wij graag dat het College, in navolging van steden als 
Liverpool en Charleston, overgaat tot het bieden van formele excuses voor het 
Amsterdamse aandeel in het slavernijverleden. Het aanbieden van excuses is 
volgens de indieners noodzakelijk om de nazaten van tot slaafgemaakten én de 
nazaten van houders van slaafgemaakten in Nederland, de erkenning te geven die zij 
verdienen. Het is ook een belangrijke stap naar de verbetering, verzoening en 
harmonisering tussen verschillende groepen in de samenleving. Conform de resolutie 
van het Europees Parlement. 
 
Een inclusieve samenleving betekent dat wij ons inspannen om de obstakels tussen 
verschillende groepen weg te nemen. Het bieden van excuses voor dit gedeelde 
verleden is daarmee een meer dan rijpe stap om te beginnen aan onze gezamenlijke 
toekomst. 
 
Als voorbereiding op de formele excuses is het noodzakelijk te onderzoeken welke rol 
Amsterdam dan precies heeft gehad in het slavernijverleden. Sommige feiten zijn 

                                                   
22 Excuses in het openbaar bestuur – Nationale Ombudsman 



 
 
   
Jaar  2019 
Afdeling  1 
Nummer  <gemblnr> 
Datum   
 

 
 
Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van  

 

R 

 

 
 

genoegzaam bekend, sommige behoeven meer duidelijkheid en/of onderbouwing. 
 
Daartoe stellen de partijen DENK, GroenLinks, Bij1, ChristenUnie, PvdA, D66 en de 
SP het college voor om: 
 

1. in te stemmen met onderhavig initiatiefvoorstel; 
2. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel; 
3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

a. een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren over de 
exacte rol die de Gemeente Amsterdam heeft gespeeld in de 
slavernijgeschiedenis van Nederland en daar een publicatie van 
te maken; 

b. voornoemd onderzoek als basis te laten dienen voor de eerste 
opmaat naar formele excuses tijdens Keti Koti op 1 juli 2020. 

 
 
 Stukken 

  
Meegestuurd - Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel 

- Excuses in het openbaar bestuur (Nationale Ombudsman) 
 

Ter inzage gelegd  
 
De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 
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