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Dialoog slavernijverleden

“Tijd voor een open gesprek over 
ons gedeeld verleden en gezamen- 
lijke toekomst”

In de maand mei organiseert het Adviescol-
lege Dialooggroep Slavernijverleden dialogen 
over het slavernijverleden en de doorwer-
king daarvan in de hedendaagse samenle-
ving. Zit deze geschiedenis de toekomst van 
velen niet in de weg? Hoe kijken we naar dit 
verleden?  

De dialogen worden breed uitgezet  
binnen de Nederlandse samenleving:  
via interactieve live-cast uitzendingen  
vanuit Pakhuis de Zwijger, gesprekstafels 
binnen diverse maatschappelijke sectoren  
en het Caribische deel van het Koninkrijk. 
Scholen krijgen ook een eigen dialoog- 
programma.

Quotes

‘Gebeurtenissen uit het verleden 
hebben impact op het heden.  
De impact van slavernij lijkt de  
toekomst van velen nog steeds in  
de weg te zitten. Het is tijd om hier 
een open gesprek over te hebben. 
Hoe kijken we eigenlijk naar ons  
gedeeld verleden?’
                                                                             

‘Herkennen we in Nederland buiten- 
sluiting wel goed genoeg? Kun je  
racisme herkennen als je dat zelf 
nooit ervaren hebt? Weet jij wat  
de ander ervaart als het over discri-
minatie gaat?’
                                                                             

‘Demonstraties van Black Lives Matter, 
overheidssystemen die etnisch  
profileren en historische helden die 
voor sommigen van hun sokkel val-
len, het lijkt een goed moment om 
deze gesprekken te voeren.’
                                                                             

‘Iedereen is voor een gelijkwaardige  
samenleving maar oordelen en voor-
oordelen lijken ons soms in de weg 
te zitten. Wij willen dat in deze  
dialoog bespreekbaar maken.’
                                                                             

Dagmar Oudshoorn
Voorzitter Adviescollege Dialooggroep 
Slavernijverleden.



Programma 
Dialoog slavernijverleden

Publieke dialogen
De publieke dialogen vinden plaats op 11, 
18 en 25 mei 2021 via een live-cast vanuit 
Pakhuis de Zwijger. Alle dialogen zijn inter-
actief. De eerste dialoog wordt gepresenteerd 
door oud NOS nieuwslezers Noraley Beyer en  
zanger Typhoon. 

Op 11 mei staat het onderwerp ‘kansen- 
gelijkheid’ centraal. Hierbij worden de the-
ma’s ‘onderwijs’ en ‘arbeidsmarkt’ behan-
deld. > Programma 11 mei

Op 18 mei staat het onderwerp ‘beeld-
vorming’ centraal. Dan komen de thema’s 
‘media’, ‘cultuur’ en ‘publieke ruimte’ 
aan bod. > Programma 18 mei

Op 25 mei staat het onderwerp ‘Erkennen 
en Herdenken’ centraal en zal er ook een 
slotdialoog plaatsvinden.  
> Programma 25 mei

Sectorale dialogen
De sectorale dialogen vinden op uitnodiging 
plaats op 17, 20 en 21 mei 2021.  
De sectoren waarbinnen wordt gesproken zijn: 
Zorg, Bestuur, Bedrijfsleven & Arbeidsmarkt, 
Justitie en Politie, Onderwijs, Cultuur, Media 
en Sport. Aan gesprekstafels wordt gesproken 
over onder meer buitensluiting (discriminatie en 
racisme), gelijkwaardigheid en representatie. 

Jeugddialogen
Op 25, 26 en 27 mei 2021 vinden de dialogen 
binnen het onderwijs plaats. Hier worden voor 
15 groepen 18 masterclasses en 8 slotdialogen 
georganiseerd. Dit programma vindt verspreid 
over Nederland plaats binnen het primair onder-
wijs, voorgezet onderwijs en mbo/hbo/wo.

Caribisch deel van het Koninkrijk
Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk  
vinden dialogen plaats. In verband met de 
heftige covidpandemie op sommige van de 
eilanden wordt momenteel gekeken hoe en 
onder welke omstandigheden deze gesprekken 
doorgang kunnen vinden. Het adviescollege on-
dersteunt de coördinatoren ter plekke zo goed 
als mogelijk in hun taak.

https://dezwijger.nl/programma/onze-gedeelde-geschiedenis-1
https://dezwijger.nl/programma/onze-gedeelde-geschiedenis-2
https://dezwijger.nl/programma/onze-gedeelde-geschiedenis-3


Campagne
Voor de dialogen start vanaf 8 mei 2021 
een promotie en social-mediacampagne. 
In samenwerking met campagnebureau 
DeGoedeZaak worden mensen uitgenodigd 
om zich te verbinden met de thema’s uit de 
serie dialogen. Ook is het mogelijk maat-
schappelijk initiatieven te ondersteunen. 
Onderzoeksbureau Motivaction peilt tijdens 
de dialoogperiode diverse kwesties via een 
online panel.

Opdracht

De dialogen vinden plaats in opdracht van 
het Adviescollege Dialooggroep Slavernij-
verleden. Dit onafhankelijk adviescollege is 
in juli 2020 ingesteld door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het college heeft als taak het organiseren 
van een maatschappelijke dialoog over het 
slavernijverleden en de doorwerking daarvan 
in het heden. Hieruit moet een rapport van 
bevindingen en aanbevelingen volgen.  
Dit rapport verschijnt na de dialogen op  
1 juli 2021.

Het adviescollege laat de dialogen plaats- 
vinden binnen het bestaande maatschap-
pelijke discours en zijn in de eerste plaats 
bedoeld om ervaringen, zienswijzen en ad-
viezen op te halen. De dialogen zijn gericht 
op verbinding en op een bredere erkenning 
en inbedding van dit gedeelde verleden.

Naast het opzetten van de dialoog is het  
adviescollege ook gevraagd om de vraag  
beantwoorden of slavernij als misdaad tegen  
de menselijkheid moet worden gezien en  
een advies te geven rondom erkenning en  
herdenking m.b.t. het slavernijverleden 
(motie Nicolaï). Hiervoor wint het college 
onder meer advies in bij wetenschappers.

Leden 

Het college werkt onafhankelijk en wordt 
onbezoldigd voorgezeten door Dagmar  
Oudshoorn (directeur Amnesty International 
Nederland). Andere leden van het college 
zijn Edgar Davids, Lilian Gonçalves-Ho 
Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de  
Randamie (Typhoon) en Ruben Severina.

Contact

Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar info@collegeslavernij.nl. Voor persvra-
gen kunt u terecht bij woordvoerder Roy 
Vinke, pers@collegeslavernij.nl.

Meer informatie
• www.pakhuisdezwijger.nl
• www.ikzeteenstap.nl

Instellingsbesluit en nadere informatie van-
uit ministerie BZK
• www.rijksoverheid.nl/documenten/kamer-

stukken/2020/07/01/kamerbrief-over-in-
stelling-adviescollege-dialooggroep-slaver-
nijverleden

• https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2021/01/13/nieuwe-voorzitter-ad-
viescollege-dialooggroep-slavernijverleden

mailto:info%40collegeslavernij.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20dIaloog%20slavernij%20verleden
mailto:pers%40collegeslavernij.nl?subject=Persvragen%20over%20dialoog%20slavernijverleden
https://dezwijger.nl/
https://ikzeteenstap.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-over-instelling-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-over-instelling-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-over-instelling-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-over-instelling-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/13/nieuwe-voorzitter-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/13/nieuwe-voorzitter-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/13/nieuwe-voorzitter-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden
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