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 Onderwerp 
 

Door wie 

1.  Welkom en toelichting proces tot nu toe 
en het programma 
 

Voorzitter Elisabeth v.d. Hoogen 
Bertrick v.d. Dikkenberg (trekker Staten-
werkgroep Slavernijverleden) 
 

2.  Presentatie over het onderzoek 
Slavernij en de stad Utrecht  
 
Waarbij Matthijs Kuipers ook ingaat op 
de vragen die eerder door PS schriftelijk 
gesteld zijn. Zie bijlage. 
 
Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
aan Matthijs Kuipers. 
 

Matthijs Kuipers 
 
Onderzoeker en mede auteur van het boek 
Slavernij en de stad Utrecht 

3.  Pauze 
 

 

4.  Co-referaat 1: inzicht Piet Emmer op 
onderwerp slavernijverleden/het 
onderzoek 
 

Piet Emmer 
 
Emeritus hoogleraar geschiedenis 
Universiteit Leiden 
 

 Co-referaat 2: inzicht Dagmar 
Oudshoorn op het onderwerp 
slavernijverleden/het onderzoek  
 

Dagmar Oudshoorn 
 
Directeur Amnesty International Voorzitter 
adviescollege dialooggroep 
slavernijverleden 
 

 Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
aan Piet Emmer en Dagmar Oudshoorn 
 

 

5.  Linda Nooitmeer zal vertellen over de 
doorwerking van het slavernijverleden. 
 
Ook zal zij ingaan op de vragen die 
eerder door PS schriftelijk gesteld zijn. 
Zie bijlage. 
 
Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
aan Linda Nooitmeer. 
 

Linda Nooitmeer 
 
Directeur Ninsee (bezig met de praktische 
uitvoering van de adviezen uit ‘Ketenen van 
het verleden’) 

6.  Afronding en toelichting vervolg 
 

Voorzitter Elisabeth v.d. Hoogen  
Bertrick v.d. Dikkenberg (trekker Staten-



werkgroep Slavernijverleden) 
 

7.  Mogelijkheid tot napraten 
 

 

 

  



Bijlage 

 

 Uitvraag PS over onderwerp Slavernijverleden 
 

Steller Vragen  
 

JA21 Een van de belangrijkste aannames in het boek is dat alle economische 
activiteiten in de koloniën gebaseerd zijn op slavenarbeid. En dat alle winsten 
die mensen ontvangen uit koloniale bezittingen per definitie over de rug van 
slaven zijn verkregen. Het gevolg is dat elke koloniale activiteit wordt gelieerd 
aan slavenarbeid. Kan aangegeven waar deze vergaande conclusie op is 
gebaseerd?  
 

JA21 Een andere aanname en dat staat op pagina 33 dat alle grote instituties in 
Utrecht een diepgaande institutionele betrokkenheid hadden bij koloniale 
exploitatie en slavenhandel. Maar waar blijkt dat uit? Wat ik lees is dat 
instituties deelnamen aan het toenmalige maatschappelijke verkeer en 
investeringen in koloniën daarbij hoorden. Diepgaande betrokkenheid 
betekent voor mij dat ze zich daar heel bewust mee bezighielden en actief 
hebben bijgedragen aan het opzetten, vervolmaken en uitbreiden van het 
systeem maar dat lees ik nergens.  
 

JA21 Op pagina 73 staat nog een zin die om nadere duiding vraagt. ‘de Utrechtse 
elite was bereid zichzelf te verrijken ten koste van de vrijheid en de 
levensomstandigheden van slaafgemaakten (slaven) aan de andere kant van 
de oceaan.’ Maar gold dit niet voor alle investeringen van de elite in die tijd. 
Elke investering die ze geld op leverden en ten koste ging van de vrijheid en 
levensomstandigheden van mensen in het algemeen werd gedaan. Wat 
maakt dat dit alleen en specifiek zou gelden voor slaven? Is niet heel veel 
geld dat de elite heeft verdiend gebaseerd op de uitbuiting van andere 
mensen? En is dat in deze tijd niet ook zo, dat wij goedkope spullen kunnen 
kopen ten koste van de levensomstandigheden van anderen? 
 

JA21 Een laatste vraag is over slavernij en de doorwerking in het heden. Ook in het 
boek slavernij en de stad Utrecht wordt beweerd dat slavernij 
verantwoordelijk is voor de sociale verhoudingen in het heden. En hierbij gaat 
het dan om discriminatie en racisme. Dat er racisme bestaat in nederland dat 
is evident alleen graag zie ik onderbouwing dat dit rechstreeks een-op-een te 
herleiden is naar slavernij en het nederlandse slavernij verleden.  
 

VVD Graag een verdieping op de bestuurlijke betrokkenheid van de provincie in 
het verleden: gaat het om individuele bestuurders of om eigendom/ garanties/ 
verstrekte leningen van het formele  provinciebestuur? 
 

VVD Graag een verdieping op de staatkundige en economische context:  

Hoe was het provinciebestuur voor de afschaffing van de slavernij vorm 
gegeven, hoe was intern de bevoegdhedenverdeling? Wat was de 
vrijheidsgraad om af te wijken van landelijk beleid? Was er een 
toezichtsrelatie met de steden/ dorpen/ gemeenten? Was slavernij een 
onderwerp in dat toezicht? 

De economische context: wat was het aandeel van de handel van door 
slaafgemaakten geproduceerde goederen op het geheel van de economie 
van het gewest/ de provincie Utrecht? 
 

VVD Wat was de relatie van het provinciebestuur van Utrecht met bepleiters van 
de afschaffing van slavernij? Is over (de afschaffing van) slavernij ook in het 



provinciebestuur gediscussieerd? 
 

ChristenUnie Rol overheid - instanties - provincie en bestuurlijke posities:  
Informatie en duiding over het gepubliceerde onderzoek, over de beschreven 
bestuurlijke posities / bestuurlijke situatie. Over de koppeling, die in het boek 
tussen de politiek-bestuurlijke toen wordt maakt naar de situatie nu.  
 

ChristenUnie Ook duiding vanuit historisch/sociologisch perspectief  wat verstaan onder 
‘slavernij’? Omvang, duur, werelddelen, etc.  
 

PvdA Ik zou van hen ook wel willen weten wat zij voor suggesties hebben om dit 
koloniale verleden en het leed dat de mensen destijds is aangedaan, te 
erkennen, maar dat is misschien meer iets voor een latere sessie. 
 

GroenLinks De voornaamste vraag die we aan de experts willen stellen is wat de wens, 
verwachting is dat een orgaan als GS/PS van de provincie doet. Wat zien zij 
als belangrijke of waardevolle initiatieven om met deze zwarte bladzijde in 
onze geschiedenis om te gaan? Welke verwachtingen (beelden) zijn er aan 
(bij) ‘het bestuur’? 
 

ChristenUnie Onze fractie voelt in ieder geval een verantwoordelijkheid om met elkaar stil 
te staan bij de vraag hoe we in onze tijd met dit verleden kunnen en willen 
omgaan.  
 
Breder beeld bij de wijze waarop dit specifieke verleden (vanuit verschillende 
of juist tegengestelde invalshoeken) een plek zou kunnen krijgen in een 
(maatschappelijke) dialoog. Wellicht een aantal handelingsperspectieven 
(Scenario’s of bandbreedte schetsen) als uitwerking om te zoeken naar 
vormen waarin recht wordt gedaan aan het verleden.  
 
Tegelijk zoeken we als fractie ook op basis van historisch besef en 
verantwoordelijkheid  rondom dit thema naar de wijze waarop anno 2022 
slavernij opduikt in de samenleving, in de economie, en wat dat voor inbreng 
en actie dat mogelijk van ons vraagt.  
 

 


