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DATUM 25-1-2022 

AAN Provinciale Staten / Commissie Bestuur, Economie en Middelen 

VAN Gedeputeerde Van Muilekom 

ONDERWERP Gespreksnotitie Betrokkenheid Staten van Utrecht bij het slavernijverleden  

 

Op 15 september 2021 is de Statenbrief ‘Betrokkenheid Staten van Utrecht slavernijverleden, naar aanleiding van 

onderzoek Slavernij en stad Utrecht’ besproken in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM). 

Het onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad van Utrecht, beschrijft onder meer de rol die het 

Utrechts stadsbestuur en de stad in de slavernijgeschiedenis van Nederland had. Het onderzoek wijst uit dat ook 

het provinciaal bestuur (de Staten van Utrecht) in formele, institutionele zin betrokken was bij de slavernij.  

 

Verschillende fracties hebben (vrij vertaald) aangegeven dat het onderzoek aanleiding is om kennis te nemen van 

het aandeel van de Staten van Utrecht aan de slavernij destijds én om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de 

Staten van Utrecht zich hier heden ten dage toe verhouden.  

 

Om gehoor te geven aan de oproep van diverse fracties in de Statencommissie BEM d.d. 15 september is deze 

gespreksnotitie opgesteld. De gespreksnotitie omvat een aantal onderwerpen/vragen aan de hand waarvan de 

Statenfracties met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp. Deze onderwerpen/vragen heeft GS ook 

met elkaar verkend.  

 

Centrale vraag 

Hoe verhouden wij ons tot de slavernijgeschiedenis in de Provincie Utrecht (zoals beschreven in de 

onderzoekspublicatie ‘Slavernij en de stad Utrecht’)? En is deze geschiedschrijving een opmaat naar formele 

excuses? 

 

Deelvragen 

A. Het onderzoek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ 

1) Wat is de precieze rol die destijds door de Staten van Utrecht is gespeeld? 

2) Is met dit onderzoek voldoende onderzocht hoe de Staten van Utrecht en zijn bestuurders bij slavernij 

betrokken zijn geweest? 

 

B. Wat is de betekenis van dit onderzoek voor provincie Utrecht?  

3) Waarom zou de provincie (wel/niet) aandacht moeten besteden aan het slavernijverleden? En hoe doen we 

dit verstandig en respectvol? 

4) Waarom is provinciale erkenning van de betrokkenheid van de Staten van Utrecht bij het slavernijverleden 

belangrijk voor de samenleving van vandaag? En hoe geef je dat vorm en inhoud?  

5) Waarom zijn excuses (wel/niet) van belang en voor wie? En hoe geef je dat vorm en inhoud? 

 

C. Vervolgtraject 

6) Hoe zou de provincie een standpunt kunnen bepalen en een eventueel vervolgproces kunnen vormgeven?  

 

Wij bieden aan met u mee te denken over de voorbereiding van uw gesprek en kunnen bijvoorbeeld 

onderzoekers en/of andere deskundigen uitnodigen voor het beantwoorden van vragen, nadere toelichting en/of 

duiding.  


