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Bijlage
Geachte heren Van Rijn en Stoop en mevrouw 
Gaal,

Op 6 oktober jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het 
archiefonderzoek naar het Delftse slavernijverleden. Hierbij treft u de 
beantwoording aan.

1. Waarom heeft het college alsnog aangekondigd een onderzoek uit te 
voeren naar het slavernijverleden van Delft?
Deze vraag is door het college beantwoord op de raadscommissie 
Economie Financiën en Bestuur op 29 september jl. De beantwoording kunt 
u terugluisteren via de volgende link: 
https://delft.notubiz.nl/vergadering/883918 

2. Waarom wordt er afgeweken van het besluit van het vorige college 
en waarom is de raad niet betrokken bij dit besluit? 
Zie het antwoord op vraag 1.

3. Kan het college uitleggen waar ondanks de financiële situatie van 
Delft de urgentie vandaan komt om het onderzoek nu te laten doen?
Zie het antwoord op vraag 1.

4. Op welke wijze hebben de gevoerde stadsgesprekken aanleiding 
gegeven tot het uitvoeren van het onderzoek? 
Uit de stadsgesprekken bleek de behoefte aan een onderzoek naar het 
slavernijverleden en ook dat het mogelijk was een onderzoek te laten 
uitvoeren zonder (grote) extra kosten. Dat was belangrijk voor de 
veranderde afweging. Ook zijn uit de stadsgesprekken adviezen 
voortgekomen over hoe het onderzoek uitgevoerd kan worden.

https://delft.notubiz.nl/vergadering/883918
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5. Wat denkt u te ontdekken en in hoeverre gaat een onderzoek 
volgens de wethouder handvatten bieden om de problemen die we 
zien in de samenleving aan te pakken? 
Het college verwacht dat het onderzoek leidt tot meer kennis over de 
Delftse geschiedenis op dit vlak, over de geschiedenis van Delftenaren met 
verschillende achtergronden, en het feit dat dit een gedeelde geschiedenis 
is. Dit kan bijdragen aan meer begrip voor elkaar, meer inclusie en minder 
discriminatie. Ook in het hier en nu, in de Delftse wijken waar stadgenoten 
met verschillende achtergronden samenleven en elkaar ontmoeten. 

6. Is het College voornemens excuses te maken voor het 
slavernijverleden mochten de resultaten van het onderzoek hier 
aanleiding toe geven en, indien het geval is, op welke wijze worden 
deze excuses dan aangeboden om ‘recht’ te doen aan het ‘geleden 
leed’ van latere generaties? 
Zie de beantwoording van vraag 7.

7. Uit recent onderzoek (rapportage onderzoek koloniale geschiedenis 
slavernijverleden) blijkt dat 60% van alle ondervraagden vindt dat de 
regering geen excuses behoeft te maken voor het slavernijverleden. 
Welke opvatting heeft het College van B&W hierover en kan een 
dergelijke survey ook onder de Delftse bevolking worden gehouden en 
binnen de kosten van het onderzoek worden meegenomen? En indien 
dit nu niet mogelijk is, kan deze survey alsnog worden uitgevoerd 
alvorens het College tot een standpunt komt over het al dan niet 
aanbieden van excuses? 
Het college wacht de resultaten van het nu geplande archiefonderzoek af 
alvorens uitspraken over excuses te overwegen. 
In het kader van het onderzoek naar het slavernijverleden is het niet 
mogelijk een dergelijke survey ook onder de Delftse bevolking uit te voeren. 
Dit kan natuurlijk wel als apart onderzoek, met bijbehorende kosten. 

8. Op welke wijze worden de resultaten van dit onderzoek 
gepresenteerd? Nu er gemeenschapsgeld ingezet lijkt te worden, ligt 
er een (te betalen?) boek niet voor de hand maar wellicht wel een 
(gratis) publieksversie (via de gemeentelijke website)?
Er wordt een communicatieplan opgesteld door het onderzoeksteam en 
daarin wordt de presentatie van de resultaten meegenomen. Het college 
deelt met u dat de informatie beschikbaar moet zijn voor het publiek en 
neemt dat als randvoorwaarde van het onderzoek mee.  

9. Waarom zet u de voor dit onderzoek benodigde financiële middelen 
niet in om de huidige problematieken op het gebied van racisme, 
discriminatie en integratie op te pakken in onze wijken?
Zie het antwoord op vraag 5.
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10. Vorig jaar heeft voormalig wethouder Hatte van der Woude haar 
inspirerende visie op integratie, met de veelzeggende titel Iedereen 
Delftenaar gepresenteerd. De rode draad in deze visie is het 
gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Biedt deze visie 
niet juist concrete handvatten om problemen in de samenleving aan te 
pakken? En biedt bijvoorbeeld het Delftse actieplan ‘Voorkomen 
discriminatie / bevorderen samenleven’ geen mooie kapstok voor actie 
of een tentoonstelling in museum Prinsenhof? 
De nota Iedereen Delftenaar biedt inderdaad handvatten om uitdagingen in 
de samenleving aan te pakken, en dit gebeurt ook. Dit onderzoek sluit aan 
op het belang van elkaar goed kennen, begrijpen en kunnen omgaan met 
de diversiteit in onze stad zoals verwoord in de nota Iedereen Delftenaar.  

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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