
                
 

Motie  Motie 15-1 

 AANVAARD 
      
Onderwerp: inclusie 
 
Naam: Onderzoek Tilburgs' koloniaal verleden en heden 
 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 november 2021 
 
Constaterende dat: 

• UNESCO in de jaren negentig al inzette om 'de stilte te doorbreken rondom de wereldomvattende 
slavenhandel en slavernij, die leidden tot de grote omwentelingen die onze moderne samenlevingen 
gevormd hebben'.1  

• Er door de interesse en inzet van nazaten van slaafgemaakten er sinds de millenniumwisseling in ons land 
steeds meer aandacht en belangstelling voor dit thema is. 

• Er in Noord-Brabant een leemte bestaat met betrekking tot kennis van het koloniale verleden en de 
doorwerking ervan in het heden.  

• Tilburg een uitgebreide relatie heeft /heeft gehad met voormalige Nederlandse koloniën en andere 
Europese koloniale gebieden, met name via de vele religieuze congregaties (de missie), de 
katoenverwerkingsindustrie en de handel in koloniale waren.  

• De VOC op het schip 'Kasteel van Tilburg' jaarlijks slaven vervoerde, dat er in de 18e eeuw reeds 'zwarte 
Brabanders' rondliepen in onze regio, dat Tilburg plantagebezittende inwoners heeft gehad die verdiend 
hebben aan de trans-Atlantische slavernij en 'gecompenseerd' werden bij de juridische afschaffing ervan 
in 1863.2  

• Er veel niet bekend is, noch uitgezocht, maar er gelukkig steeds beter onderzoek gedaan kan worden 
vanwege de digitale revolutie in de archiefwereld.  

• Tilburg een stad is met van oudsher veel activiteiten op het gebied van 'de derde wereld', nu 'mondiale 
bewustwording' of 'Global Goals' geheten, en de stad dit met trots wil uitstralen.3 

• Veel Nederlandse steden op dit moment reeds een onderzoek (hebben) laten doen naar het koloniale- 
en slavernijverleden met betrekking tot hun stad of regio en hieruit stadswandelingen en andere 
projecten kunnen voortvloeien.4 

• Het door het rijk ingestelde Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden een nationaal 
onderzoeksprogramma adviseert, waaraan lokale onderzoeken kunnen bijdragen.5  

 
Overwegende dat: 

• Gedegen, wetenschappelijke kennisvergaring een belangrijke voorwaarde is voor het in gang brengen van 

 
1 Slave Route Project 1994, zie http://www.unesco.org/culture/pdf/slave/the-slave-route-the-road-travelled-1994-

2014-en.pdf 

2 Dineke Stam, Sporen van slavernij in Tilburg (lezing), TijdLab /Comité 30 juni-1 juli, 01-06-21, zie ook 

https://www.brabantserfgoed.nl/page/7385/sporen-van-slavernij-in-noord-brabant 

3 Global Goal 16, vrede en gerechtigheid: (h)erkenning doorwerking slavernijverleden, zie 

https://globalgoalstilburg.nl/ 

4 Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Haarlem, Groningen, Den Haag, Eindhoven, zie ook 

https://mappingslavery.nl/ 

5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/adviescollege-dialoogroep-slavernijverleden-

presenteert-eindrapport-ketenen-van-het-verleden, Eindrapport aangeboden aan minister Ollongren op 01-07-21 

http://www.unesco.org/culture/pdf/slave/the-slave-route-the-road-travelled-1994-2014-en.pdf
http://www.unesco.org/culture/pdf/slave/the-slave-route-the-road-travelled-1994-2014-en.pdf
https://www.brabantserfgoed.nl/page/7385/sporen-van-slavernij-in-noord-brabant
https://globalgoalstilburg.nl/
https://mappingslavery.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/adviescollege-dialoogroep-slavernijverleden-presenteert-eindrapport-ketenen-van-het-verleden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/adviescollege-dialoogroep-slavernijverleden-presenteert-eindrapport-ketenen-van-het-verleden


een bewustwordinsgproces.  

• Herkenning en erkenning van koloniaal verleden belangrijk is in het kader van historisch rechtsherstel, 
Nederlandse grondrechten en universele mensenrechten. 

• Herkenning en erkenning bijdraagt aan een inclusieve stad voor iedereen, niet alleen voor groepen 
Surinamers, Antilianen, Molukkers of Indonesiërs, ook voor hedendaagse nieuwkomers en vluchtelingen. 

• Er bij Tilburgse organisaties op het gebied van erfgoed en (bi)cultuur behoefte is om Tilburgers te 
informeren over het koloniale- en slavernijverleden in relatie tot de stad. 

• Tilburg University en/of het Regionaal Archief Tilburg verzocht kan worden dit onderzoeksproject te 
coördineren, waarbij erkende, relevante historici worden ingeschakeld die niet gelieerd zijn aan 
traditionele erfgoedorganisaties in de stad. 

• Onderzoeksdeelvragen kunnen en moeten worden opgesteld in overleg met biculturele 
vertegenwoordigers van minderheden- en migrantenorganisaties in Tilburg. 

 
Draagt het College op: 

• In 2022 een onafhankelijk, exploratief onderzoek te doen starten naar Tilburgs' koloniaal verleden in de 
breedste zin van het woord, inclusief de fysieke, culturele en mentale sporen ervan in het heden.  

• De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek op een passende wijze aan de Tilburgse bevolking te 
presenteren, zo mogelijk in de ketikoti-maand juni 2023 – 150 jaar na de feitelijke afschaffing van de 
slavernij in ons koninkrijk (1873).    
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