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Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Landelijk en in steeds meer gemeenten speelt de discussie over het mogelijk aanbieden van excuses
voor de rol van Nederland en gemeenten in het slavernijverleden. Zo nam de Amsterdamse
gemeenteraad recentelijk een motie aan voor het aanbieden van excuses voor hun rol bij de slavernij1.
Dit heeft geleid tot een onderzoek over de precieze rol van Amsterdam in de internationale
slavenhandel en mogelijke excuses bij de officiële viering van Keti Koti in 2020. Burgemeester van
Rotterdam heeft ook opgeroepen 2 tot excuses over het slavernijverleden. Minister van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties schreef het volgende in een Kamerbrief3:
“Het kabinet kan de tijd niet terugdraaien, maar betreurt het ten zeerste dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze
gezamenlijke geschiedenis. Evenals voorgaande kabinetten, heeft het kabinet diepe spijt en berouw over hoe Nederland is
omgegaan met de menselijke waardigheid ten tijde van het slavernijverleden.”

Ook Den Haag heeft een prominente rol gespeeld in het koloniale- en slavernijverleden. Zo vormde
Den Haag in die tijd het administratieve centrum, wat de Amsterdamse slavernijhandel ondersteunde,
en is onder andere de bouw van het Mauritshuis gefinancierd door de op slavenhandel gedreven
economie. Bovendien is elke Haagse inwoner wel op een bepaalde manier verbonden aan het koloniale
verleden, terwijl er nog relatief weinig bewustzijn is over die gedeelde geschiedenis. Er loopt nu al een
onderzoek waar er in samenwerking met verschillende gemeenschappen wordt gekeken hoe het
slavernijverleden herdacht kan worden. Hierbij lijken de historische rol van Den Haag en eventuele
excuses vooralsnog echter geen rol te spelen.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Ates, GroenLinks de
volgende vragen:
1) Is het college bekend met de hierboven beschreven ontwikkelingen?
2) Deelt het college de mening van GroenLinks dat een gezamenlijk bewustzijn en een collectieve
herinnering van een gedeelde (koloniale) geschiedenis een belangrijke voorwaarde is voor een
inclusieve stad, nu en in de toekomst?
3) Is er door de gemeente of een andere partij onderzoek gedaan specifiek gericht op de rol van
Den Haag in het koloniale verleden, in het bijzonder met betrekking tot de internationale
slavenhandel? Zo ja, kan het college een overzicht bieden van de onderzoeken en aan de raad

1

https://nos.nl/artikel/2290461-gemeenteraad-amsterdam-wil-dat-stad-excuses-aanbiedt-voorslavernijverleden.html
2
https://nos.nl/artikel/2239224-aboutaleb-kabinet-moet-excuses-aanbieden-voor-slavernijverleden.html
3
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-slavernijverleden
Pagina 1 van 2

opsturen? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college om zo’n onderzoek te (laten) doen of te
faciliteren? Graag een toelichting.
4) Hoe staat het college tegenover de mogelijkheid om bij de viering van Keti Koti in 2020 of bij
de eventuele onthulling van een slavernijmonument namens Den Haag excuses aan te bieden
over de rol van de stad in het slavernijverleden, met daarin eventueel de nieuwe opgedane
kennis in het hierboven opgevraagde en/of voorgestelde onderzoek meegenomen? Graag een
toelichting.
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