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Uitleg

Op dit bronnenblad vinden jullie meerdere teksten waarin je informatie kunt vinden over het nieuws 
rondom de excuses voor het slavernijverleden. 

Teksten

Bron 1:

Surinaamse belangenorganisaties ontevreden over geplande slavernij-excuses
Meerdere Surinaamse anti-slavernijorganisaties reageren ontevreden op het plan van het kabinet 
om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De Nationale Reparatie 
Commissie Suriname (NRCS) vindt dat Nederland te haastig te werk gaat, de in Nederland 
gevestigde Vereniging Ons Suriname (VOS) snapt niet dat is gekozen voor minister Weerwind om 
naar Paramaribo af te reizen.

“Dit is een eenzijdige Nederlandse actie met een groot risico op mislukking”, zegt Armand Zunder, 
voorzitter van de NRCS, in de Surinaamse krant De Ware Tijd. Hij vindt dat eerst moet worden 
vastgesteld waarvoor precies excuses worden aangeboden. Ook moeten de nazaten van de 
inheemsen en totslaafgemaakten akkoord gaan met de spijtbetuiging.

Het risico is volgens Zunder dat ze de excuses niet zullen accepteren. “Wij keuren dit absoluut niet 
goed. Dit is voorbarig. Ik weet niet wat voor haast deze Nederlanders plotseling hebben”, zegt de 
voorzitter in de krant.

Zeven bewindslieden
Gisteren werd bekend dat het kabinet op maandag 19 december excuses zal uitspreken voor het 
slavernijverleden. Daarvoor reizen zeven bewindslieden naar Suriname en het Caribische deel van 
het Koninkrijk. Zij zullen daar toespraken houden waarin ze namens de Staat der Nederlanden spijt 
zullen betuigen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) zal afreizen naar de Surinaamse hoofdstad 
Paramaribo. Premier Rutte doet de spijtbetuiging in Nederland.

Reacties op slavernij-excuses: ‘Het moest ervan komen’ en ‘pas het begin’
Het bezoek van Weerwind aan Suriname was afgelopen zomer al gepland en wordt nu verlengd 
vanwege de excuses die hij zal maken, meldt Nu.nl. Het voornaamste doel van het werkbezoek was 
oorspronkelijk om kennis over het justitiesysteem te delen. Zunder zegt tegen Nu.nl dat hij tegen 
excuses is als die worden uitgesproken tijdens een werkbezoek dat al maanden geleden werd 
gepland.

Ook Johan Roozer, voorzitter van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, 
is kritisch in gesprek met de nieuwssite. “De aanpak van de Nederlandse regering is een punt van 
zorg. De gemoederen lopen hier hoog op.”
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https://dwtonline.com/armand-zunder-slavernijexcuses-19-december-onacceptabel/
https://nos.nl/artikel/2453818-kabinet-komt-op-19-december-met-slavernij-excuses-op-acht-plekken-wereldwijd
https://www.nu.nl/buitenland/6238602/surinaamse-organisaties-boos-over-gehaaste-slavernijexcuses-nederland.html
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Correspondent Nina Jurna over wat de Surinaamse bevolking vindt van de excuses:
“Hoewel in Suriname het momenteel vooral de economische crisis is die veel mensen 
bezighoudt, maakt dit nieuws ook veel los. Het idee leeft hier dat Nederland zich er snel vanaf 
wil maken. Het roept veel vragen op en de gemoederen lopen op sociale media hoog op, 
vooral bij nazaten van totslaafgemaakten.

Waarom op 19 december en niet op 1 juli, de dag dat Surinamers de afschaffing van de 
slavernij herdenken en vieren? Volgend jaar is het bovendien een jubileumjaar en dat zou 
volgens velen een geschikter moment zijn. Waarom worden in Suriname de excuses door 
minister Weerwind aangeboden – zelf een nazaat van totslaafgemaakten – en niet door 
premier Rutte? Veel Surinamers hechten er grote symbolische waarde aan wanneer de koning 
excuses zou maken.

En is er wel geluisterd naar de belangenorganisaties in Suriname waarmee een Tweede 
Kamercommissie en ook Rutte intensief contact en overleg hebben gehad tijdens een 
werkbezoek in augustus en september? Het vermoeden bestaat dat het vooral een wens van 
Nederland is om het op deze manier te doen, en niet van Suriname.”

De NRCS wil dat Nederland pas excuses aanbiedt op 1 juli 2023, als het precies 150 jaar geleden 
is dat de totslaafgemaakte mensen in Suriname vrij werden. Verder zou de Surinaamse bevolking 
het een gemis kunnen vinden als de excuses niet komen van de koning of de premier, zei voorzitter 
Vincent Soekra van de Nederlandse Vereniging Ons Suriname gisteren tegen Nu.nl.

Ook het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) had het liefst gezien 
dat Rutte zelf de excuses op acht plekken zou uitspreken. Daarnaast moet duidelijk worden 
waarvoor precies spijt wordt betuigd en moet er ook overeenstemming komen over een uit te 
voeren programma van herstel, zegt Zunder in de Ware Tijd.

Bron: NOS.nl, 26 november 2022.

https://www.nu.nl/binnenland/6238329/reacties-op-excuses-slavernij-koning-kan-zich-niet-in-achten-delen.html
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Bron 2:

Rutte blijft stil over excuses, 19 december ‘betekenisvol moment’
Premier Mark Rutte blijft zwijgen over excuses die de regering deze maand zou willen aanbieden 
voor het slavernijverleden. Na afloop van overleg op het Catshuis met vertegenwoordigers van 
Caribisch Nederland en Suriname, zei hij alleen dat 19 december “een betekenisvol moment” 
wordt.

Ook zei Rutte dat hij zich eraan heeft geërgerd dat delen van de plannen zijn uitgelekt. “Mensen zijn 
daarmee geconfronteerd en moesten reageren op snippers informatie, dat is uiterst ongelukkig.” 
Eerder lekte uit dat het kabinet op 19 december excuses wilde maken voor het slavernijverleden, 
maar belangengroepen maakten bezwaar tegen die datum. Zij willen liever dat excuses worden 
gemaakt op 1 juli volgend jaar.

De groep die donderdag in het Catshuis bijeen kwam, wil – samen met het kabinet – een “succes 
maken” van een betekenisvol moment op 19 december, zei Rutte. “Maar dat is een moment”, 
benadrukt de premier. Daarna volgt “een heel proces”, met 1 juli als nieuw belangrijk moment 
met de grote herdenking. “Maar ook dan is het niet klaar.” Daarvan is volgens Rutte pas sprake als 
“niemand in Nederland meer wordt gediscrimineerd op grond van zijn of haar huidskleur.”

Het is volgend jaar precies 150 jaar geleden dat de slavernij binnen het Koninkrijk feitelijk ten einde 
kwam. Tien jaar eerder, in 1863, was slavernij al wettelijk afgeschaft, maar niet alle slaafgemaakten 
kwamen toen direct vrij. Een deel moest nog tien jaar lang werken voor de slavenhouders.

Bron: WNL, 8 december 2022.

Bron 3:

Surinaamse stichtingen naar rechter om datum excuses slavernijverleden

Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan tegen het kabinet over de 
Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. De organisaties eisen dat op 19 december nog 
geen excuses worden gemaakt, zegt advocate Joancy Breeveld tegen Trouw.

Breeveld bereidt het kort geding voor namens de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en 
Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Keti Koti.

“De Surinaamse gemeenschap is zeer divers en mijn cliënten vinden dat je excuses maar één keer 
kan maken”, aldus Breeveld. “En dat moet dus goed en zorgvuldig gebeuren. Nu dreigt opnieuw 
te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat 
gevoeld. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook schadelijk voor de nazaten van slavernij.”

Bron (ingekort): NOS.nl, 9 december 2022.
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