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Misschien komt het brandmerken u wreed of barbaars voor,
maar het is nu eenmaal strikt noodzakelijk.
(Utrechter Willem Bosman, 1703)
Het belangrijke woord is legacy, erfenis.
(Utrechter Leroy Lucas, 2021)

De Utrechtse samenleving is op talloze manieren verbonden met de geschiedenis van koloniale exploitatie, slavernij en mondiale slavenhandel.
In het verleden hebben het stadsbestuur van Utrecht, talloze bestuurders
en gewone Utrechters deelgenomen aan koloniale ondernemingen en
geïnvesteerd in plantages, en hebben zij tot slaaf gemaakten verhandeld
of in eigendom gehad. Regenten, notarissen, kooplieden, investeerders,
kerkelijke overheden en universiteit hebben in de loop der eeuwen
geprofiteerd van het koloniale systeem, dat in zowel West als Oost in
grote mate steunde op de arbeid van tot slaaf gemaakten.
Deze kennis spreekt niet vanzelf. In Utrecht lijkt het koloniale
verleden soms ver weg. De stad lijkt geen prominente instituties zoals
handelscompagnieën te hebben gehuisvest en lijkt een bescheiden
rol te hebben gespeeld in de mondiale geschiedenis van Europees en
Nederlands kolonialisme en op slavernij gebaseerde exploitatie. De
geschiedenis van kolonialisme, slavernij en slavenhandel maakt daarom
nauwelijks deel uit van het historisch bewustzijn van veel Utrechtse
inwoners. Dat geldt echter niet voor iedereen. In de loop van eeuwen
zijn veel inwoners van de koloniën, onder wie ook (nazaten van) tot
slaaf gemaakten in Utrecht komen wonen. Voor hen is de geschiedenis
van kolonialisme en slavernij een vanzelfsprekend onderdeel van de
eigen geschiedenis. Maar erkenning van het slavernijverleden is veelal
uitgebleven, net als het besef dat Utrecht en Utrechters in verleden en
heden een integraal onderdeel vormden van de mondiale geschiedenis
van koloniale exploitatie en slavenhandel.
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Het onderzoek
Op 11 juli 2019 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan, ingediend
door gemeenteraadsleden van de politieke partijen denk, ChristenUnie
en GroenLinks, met het verzoek onderzoek te laten doen naar ‘de exacte
rol die de stad Utrecht heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van
Nederland’.1 De motie gaf aan dat Nederland medeverantwoordelijk was
voor het vervoeren van meer dan 600.000 tot slaaf gemaakten, dat een
deel van hun nakomelingen in Utrecht woont en in afwachting is van
erkenning en eerherstel, en dat er signalen waren dat Utrecht ‘mogelijk
een aandeel heeft gehad in het slavernijverleden’.2 Het gemeentebestuur
zou daarvoor zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Het Utrechtse onderzoeksteam ging in 2020 van start.3 Het onderzoek
heeft plaatsgevonden in het tijdsbestek van nog geen jaar, waarin ook
covid-19 Nederland in zijn greep kreeg en archieven, universiteiten en
bibliotheken soms open, maar vaker gesloten waren. Hoewel dit project
oorspronkelijk als terreinverkenning was bedoeld, bleek al snel dat nieuw
onderzoek noodzakelijk was als aanvulling op de weinig omvangrijke
bestaande literatuur over de connecties tussen Utrecht en de slavernij.
Uit het verkennende onderzoek van de auteurs in deze bundel bleek
zonder uitzondering dat er meer over het onderwerp te vinden was
dan op basis van de bestaande literatuur vermoed zou kunnen worden.
De leidende vraag in het onderzoek luidde als volgt: Wat was de
betekenis van slavernij voor de stad Utrecht en zijn samenleving? Een
belangrijk onderdeel van het onderzoek betrof de activiteiten van het
bestuur en de bestuurders van de stad Utrecht in koloniale ondernemingen. Aangezien het bestuur nauw verweven was met de belangen van de
stedelijke bovenlaag, hebben we veel aandacht besteed aan de kringen
van de stedelijke (adellijke) elite en hun financiële belangen. Daarnaast
is gekeken naar de betrokkenheid van kerkelijke instanties, de invloed
van invloedrijke Utrechtse abolitionisten. Tot slot is de aanwezigheid
van voormalige tot slaaf gemaakten en andere Afrikaanse en Aziatische
migranten uit (voormalige) koloniën in Utrecht aan bod gekomen,
evenals de doorwerking van deze geschiedenis in de herinneringscultuur
van Utrecht. Deze onderwerpen zijn in vijf onderdelen samengebracht.
Het Utrechtse raadsinitiatief en het daaruit voortvloeiende onderzoek
passen in een bredere trend in Nederland. De steden Rotterdam en Amsterdam gingen Utrecht al voor en inmiddels is er in andere gemeenten
eveneens aandacht gevraagd voor de kwestie van het slavernijverleden.
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Ook zijn er, naast acties en verzoeken tot het verwijderen van monumenten van koloniale heldenverering, initiatieven genomen om
monumenten voor het slavernijverleden op te richten. Na Amsterdam,
Middelburg en Rotterdam werd in 2018 een slavernijmonument in
Hoofddorp geïnstalleerd, en Den Haag en Utrecht zijn bezig om in
2023 een slavernijmonument te onthullen. Het zijn stappen in een
breder proces van groeiend maatschappelijk besef over het Nederlandse
slavernijverleden.
In Utrecht is de afgelopen decennia een reeks van initiatieven genomen om slavernij te herdenken. Net als in andere steden bestonden er al
rond het jaar 2000 Keti Koti-vieringen in Utrecht, georganiseerd door Tori
Oso Utrecht. De bijeenkomsten waren vooral gericht op Afro-Caraïbische
bezoekers uit Suriname en de Antillen. Ook de burgemeester kwam wel
eens langs, maar de bestuurlijke bemoeienis reikte toen nog niet verder.
In 2011 werd een wandelroute over de Utrechtse slavernijgeschiedenis
in de stad opgezet, een jaar later gevolgd door een wandelgids, lezingen
en filmvertoningen over het onderwerp, Keti Koti Tafels met Mercedes
Zandwijken en een artist in residence met Surinaams beeldend kunstenaar Marcel Pinas, die met zeven Utrechtse scholen samenwerkte
rondom het thema slavernij.4 Vooral vanaf 2013, toen 150 jaar afschaffing
van de trans-Atlantische slavernij werd herdacht, groeide het besef dat
het koloniale slavernijverleden ook Nederlandse geschiedenis is. Utrecht
speelde daarin een bescheiden en onderbelichte voortrekkersrol. In juni
2013 vond de toonaangevende internationale conferentie The Colonial
Legacy plaats aan de Universiteit Utrecht in het kader van de herdenking
van de Vrede van Utrecht van 1713 – waarvan onderhandelingen over
massale slavenhandel onderdeel uitmaakten – die werd gekoppeld aan
de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse Caraïben. Internationaal bekende denkers en schrijvers als Françoise Vergès, Catherine
Hall, Paul Gilroy, Achille Mbembe, Michael Rothberg en Gloria Wekker
spraken in dezelfde ruimte waar ooit de Unie van Utrecht in 1579 was
getekend.5 In de navolgende jaren zijn veel van dergelijke initiatieven
door bezuinigingen getroffen. Wel ontstond er een stichting Keti Koti
Utrecht rond 2018 die een Keti Koti-herdenking en -viering in de binnenstad initieerde en was er in 2019 de tentoonstelling What is left
unseen in het Centraal Museum.6 Al deze initiatieven laten zien dat er
onder betrokkenen en onder Utrechtse kennis- en erfgoedinstellingen
een behoefte bestond om de connecties tussen Utrecht en de slavernij
te agenderen.

