Handtekening formulier behorende bij het Burgerinitiatief voor
Herstelbetalingen

Aan de Nederlandse Parlementaire Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bewijs 1: Nationaal Slavernij Monument in het Oosterpark, Amsterdam Oost/Watergraafsmeer/NL. Onthuld op 1 juli
2002. Ontworpen door de Surinaamse beeldende kunstenaar Erwin de Vries

Bewijs 2: Het zijpaneel van de Gouden Koets, het officiële staatsie rijtuig (1898) ontworpen en vervaardigd door H.J.
en J. Spijker

Onderwerp
Aanvraag voor een Parlementair debat over Herstelbetalingen in het kader van de Nederlandse
slavenhandel (=mensenhandel) inclusief de (trans-)Atlantische slavenhandel, slavernij, apartheid, piraterij
en kolonialisme (wat wij ondergetekenden definiëren als MAANGAMIZI. Dit is een Kiswahili term die, alle
verwerpelijkheden die met de Afrikaanse Holocaust te maken hebben, omvat) en in verband daarmede
verzoek tot instelling van een Parlementaire
Onderzoekscommissie voor Waarheid & “Herstel Gerechtigheid”

Januari 2017
Wij, ondergetekenden,
Verantwoordelijke organisatie: Stichting Nationaal Monument Nederlands slavernijverleden (LPS) (lid-organisatie
van ENGOCCAR): info@platformslavernijmonument.nl I www.platformslavernijmonument.nl
POB 139, 2501 CC The Hague, The Netherlands
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Afrikanen (inclusief de mensen die zichzelf omschrijven als van Afrikaanse afkomst), zijnde Nazaten
van de slachtoffers van de Nederlandse mensenhandel (ook wel bekend als (trans-)Atlantische
slavenhandel); piraterij; slavernij (inclusief de verwerpelijke praktijken en de omstandigheden waaronder
mensen moesten leven), kolonialisme en apartheid en

Alle andere personen van Goede Wil, in solidariteit met het onderhavige verzoek

3. Zijn van mening dat
Herstelbetalingen meer zijn dan alleen geld en dat het nu tijd is dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zich ondubbelzinnig uitspreekt dat Nederland (regeringen en overheden, families (deze omvat ook de
Koninklijke families), bedrijven/ondernemingen, banken, kerken en niet gouvernementele organisaties) ruim
vier eeuwen misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd, tegen Afrika en Afrikanen en de menselijkheid
in het algemeen.

4.
Verzoeken de Nederlandse Parlementaire Commissie voor Verzoekschriften
en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1.
In te stemmen met het realiseren van een Parlementair Debat en het instellen van een
Onderzoekscommissie voor Waarheid en ‘Herstel Gerechtigheid’ en het gelijktijdig aanbieden van Excuses
met in achtneming van het Framework van de Fundamentele Beginselen en Richtlijnen betreffende het
Recht op Remedie en Herstelbetalingen voor slachtoffers van fors geweld en schendingen van hun
Internationale Mensenrechten en het recht op een gelijkwaardig bestaan. Dit, op grond van de volgende
uitgangspunten:
a.
Ethische Herstelbetalingen: het promoten van de morele basis van Herstelbetalingen als een
nationale verantwoordelijkheid. Dit houdt onder andere in: 1) het erkennen door Nederland en het
vastleggen van de erkenning van de mensenhandel (ook wel genoemd de slavenhandel met inbegrip van
de (trans-) Atlantische slavenhandel) en slavernij als een misdaad tegen de mensheid in de Grondwet 1
conform is vastgelegd in de DDPA (2001) die ook door de Nederlandse regering is aangenomen. 2) het
verklaren van de eerste (1) juli2 als nationale dag voor de herdenking van en eerbetoon aan de slachtoffers
van de Nederlandse (trans-) Atlantische slavenhandel, slavernij & kolonialisme en de afschaffing van de
Nederlandse slavernij in de voormalige koloniën;
b.
Historische Herstelbetalingen: de onderhavige misdaden tegen de mensheid door Nederland zijn
voor een groot deel nog steeds niet gedocumenteerd. Het volledige beeld van slavernij en de (trans)Atlantische slavenhandel moet objectief (vanuit een meervoudig perspectief) worden gedocumenteerd.
De gepleegde misdaden moeten evenals ten aanzien van andere Vaderlandse geschiedenissen een
volwaardige plaats krijgen in de Nationale Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse regering heeft een
belangrijke taak om academische interdisciplinair onderzoek te stimuleren en daarbij fors te investeren.
Hieronder begrepen maatregelen die betrekking hebben op het stimuleren van openbaarmaking van alle
bronnen van informatie: nationale archieven, bibliotheken, archieven en registers van alle bij de (trans)Atlantische slavenhandel en slavernij betrokkenen (regeringen, overheden, families (deze omvat ook de
koninklijke families), bedrijven/ondernemingen, banken en kerken);
1

Conform de Republiek Frankrijk (Mei 2001)
Conform de Republiek Suriname. (Resolutie Dag der Vrijheden 2 februari, 1960, No. 1168 (GB, 1960 No. 10) &
Resolutie Keti Koti Dei: 28 augustus , 1993 No. 5644 (GB, 1993 No. 64)
2
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c.
Educatieve Herstelbetalingen: het bevorderen dat onderwijscurricula als onderdeel van
mensenrechteneducatie zijn afgestemd op uit academisch interdisciplinair onderzoek verkregen
resultaten (feiten en cijfers) met inbegrip van de effecten van de (trans-)Atlantische slavenhandel en
slavernij;
d.
Sociale, Economische en Culturele Herstelbetalingen houden in: Politieke erkenning en concrete
programma's voor ‘schadeloosstelling’ van de sociale en economische ongelijkheid, politieke
marginalisering, vele vormen van racisme en discriminatie, zoals structurele institutioneel racisme en
institutionele discriminatie, psychologische handicaps, waar Afrikanen en de Nazaten van de tot slaaf
gemaakten als gevolg van de impact en erfenissen van de (trans-) Atlantische slavenhandel en slavernij die
gericht zijn op voorspoedontwikkeling respectievelijk het bestrijden van de armoede die het verwerpelijk
trans-Atlantische slavernij systeem tot gevolg heeft gehad.
2.
Bij het Debat ook, door ondergetekenden aangewezen ter zake kundigen te betrekken, onder
andere uit landen waar Nederland (regeringen en overheden, families (deze omvat ook de Koninklijke
families), bedrijven/ondernemingen, banken, kerken en niet gouvernementele organisaties) mensenhandel
(ook wel bekend als (trans-)Atlantische slavenhandel); piraterij, slavernij (inclusief de condities en de
verwerpelijke praktijken), kolonialisme en apartheid heeft bedreven, evenals vertegenwoordigers van de
Nazaten van de tot slaaf gemaakten en relevante andere stakeholders.
3.

In verband met het gestelde onder 2 zal er een lijst met namen worden overlegd.

Download https://app.box.com/s/yjtvvraxtf0zgum9jd7d9nqp69ocggpj hier de volledige tekst van de
aanvraag

Volledige naam:
Geboortedatum3:
Adres en woonplaats:
Postcode:
Land:
Nederlandse Nationaliteit4: ja/neen
Handtekening6:
Datum:

anders5:

3

Ondertekenaars mogen niet jonger zijn dan 18 jaar
Voorwaarde voor ondertekening is de Nederlandse nationaliteit, ongeacht woonplaats en land. De informatie is
noodzakelijk in verband met de eis van minimaal 40.000 handtekeningen van personen met de Nederlandse
nationaliteit voor de aanvraag van het Parlementair debat
5
Bestemd voor personen met een niet Nederlandse nationaliteit die het verzoek voor het Parlementair Debat
willen ondersteunen
6
Ondertekenaars woonachtig in Republiek Suriname kunnen desgewenst hun ondertekende formulier inleveren op
het adres Limesgracht nr. 80 te Paramaribo, ter attentie van de voorzitter van de Reparation Commissie Suriname,
A. Zunder. Ondertekenaars woonachtig in de Nederlandse Koninkrijksgebieden overzee kunnen contact opnemen
met K. Cuvalay (Sint Eustatius) via: cuvalay@hotmail.com A. Walle (LPS/Curaçao) via: wallklok@yahoo.com
4
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