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Persbericht: Akkoord over Nationale Herdenking Nederlandse Slavernijverleden  op 1 juli  

Amsterdam/Den Haag 16 november 2016 , 16.45 
 
Op woensdagochtend 16 november 2016 hebben de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen 
Het NiNsee” en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (NiNsee) in tegenwoordigheid 
van Clarence Seedorf en burgemeester E. Van der Laan van Amsterdam, een akkoord gesloten over de 
datum van Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden. Deze zal in 2017 plaatsvinden op 1 juli 
in plaats van 30 juni wat inhoudt dat de Nationale Herdenkingsplechtigheden bij het 
Slavernijmonument gewoon weer plaatsvinden op 1juli overdag.  
 
Het akkoord omvat de volgende punten:   
 

1. 30 juni wordt een Nationale dag van Bezinning in het kader van het Slavernijverleden. Op deze 
dag vindt tevens de Plechtige Ceremoniële Spirituele reiniging van het Nationaal 
Slavernijmonument (de Dag van de Afrikaanse Kabra’s) plaats. Met de spirituele reiniging 
wordt het monument klaargemaakt voor de Nationale Herdenking op 1 juli. 
 

2. De Nationale Bezinning zal rond middernacht op 1 juli overgaan in de Nationale Herdenking 
van het Nederlands Slavernijverleden en Viering bij het Nationaal Slavernijmonument in het 
Oosterpark/Watergraafsmeer te Amsterdam.  
 

3. Akkoord geldt voor 2017, met dien verstande dat de tijd gebruikt wordt om nieuwe wegen 
richting toekomst in te slaan, waarbij de intentie is om te komen tot een nationale voorziening 
die vorm en inhoud moet gaan geven aan het nationale herdenkingsaspect van het NiNsee. 

 
De Landelijke Verzetsbeweging en het NiNsee hebben tevens verklaard bereid te zijn in gesprek met 
elkaar te gaan en te blijven om verdere invulling te geven aan een vruchtbare toekomstige 
samenwerking. Clarence Seedorf blijft betrokken. 
 
Einde persbericht 
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