Motie “Haarlem onderzoekt eigen slavernijverleden”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 8 juli 2021, naar
aanleiding van de vaststelling van de Kadernota 2021,
constaterende dat,
-

diverse steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) onderzoek hebben gedaan cq.
willen doen (Den Haag) naar de rol die stad en stadsbestuur hebben gespeeld in het
slavernijverleden,

-

deze onderzoeken een grote nadruk vestig(d)en op het transatlantische
slavernijverleden van deze handelssteden,

-

met name deze transatlantische slavernijgeschiedenis veel emoties oproept, bij zowel
nakomelingen van voormalige slaven als bij huidige generaties inwoners die zich
(ongewild) voelen aangesproken op de daden van hun voorouders,

-

in Haarlem de stadsroute "Hoezo, Haarlem en Slavernij?" een (anekdotisch) beeld
geeft van met name het transatlantische slavernijverleden in Haarlem,

overwegende dat,
-

uit gepleegde onderzoeken een prominente rol van betreffende steden in het
slavernijverleden is vastgesteld, zodanig dat dit de roep om nationaal onderzoek
heeft aangewakkerd,

-

Haarlem los van nationaal onderzoek een eigen verantwoordelijkheid heeft om de rol
van stad en stadsbestuur in het slavernijverleden te onderzoeken en te duiden,

-

onderzoek naar slavernijverleden niet gaat om de vraag of huidige generaties
(inwoners en stadsbestuurders) verantwoordelijk zijn of excuses moeten aanbieden
voor de rol die hun voorouders hebben gespeeld in het slavernijverleden,

-

onderzoek wel kan bijdragen aan inzicht in de huidige maatschappelijke structuur,
waaronder de bestaande leefomgeving met in het straatbeeld niet zelden een fors

aanwezig monumentaal kapitaal dat al dan niet verworven is door de rol die de stad
heeft gehad in het slavernijverleden,
-

onderzoek bijdraagt aan een klimaat waarbij objectiever gesprek mogelijk wordt
tussen inwoners van de stad over een gevoelig onderwerp,

-

Haarlem in de 17e eeuw geen primaire handelsstad, doch vooral een industriële stad
was en daarmee weinig systematische, directe bemoeienis lijkt te hebben gehad met
de transatlantische slavernij in de 17e eeuw,

-

de geschiedenis van de Haarlemse elite (in familiaire zin ook) zeer nauw verbonden
was met de Amsterdamse (handels- en bestuurs) elite die wel degelijk een directe rol
heeft gespeeld in de transatlantische slavernij,

-

zowel in voormalige koloniën als op het europese continent allerlei vormen van
dwangarbeid hebben plaatsgevonden die samenhingen met de economische rol en
positie die de stad Haarlem innam in het gewest Holland en West-Friesland. (Te
denken valt ondermeer aan de linnenindustrie en de productie van vlas in Polen. De
productie van vlas bestond uit een economie gebaseerd op horigheid),

-

onderzoek naar slavernijverleden het meest doeltreffend kan worden vormgegeven in
samenwerking met de achttien voormalige steden uit Holland en West-Friesland,

verzoekt het College;
•

de gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze, op welke termijn en tegen
welke kosten, bij voorkeur met (een aantal van) de achttien steden uit het voormalige
gewest Holland en West-Friesland, onderzoek kan worden gedaan naar zowel het
transatlantische als continentale slavernijverleden van Haarlem (en overige steden in
het voormalige gewest),

•

voor de precisering van de onderzoeksvragen en -methodiek aan te sluiten bij
relevante, recente onderzoeken elders in het land,

•

het benodigde budget te halen uit de reserve ongedeelde stad,

en gaat over tot de orde van de dag.
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