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”

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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Burgerinitiatief voor Herstelbetalingen
Januari 2017
Wij, ondergetekenden,

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.

I. Gelet op
a.
De Verklaring1, unaniem goedgekeurd door de aanwezige VN lidstaten tijdens de VN
Wereldconferentie tegen racisme, vreemdelingenhaat en andere uitingen van stelselmatige
onverdraagzaamheid, gehouden in Durban/Zuid-Afrika van 31 augustus tot 8 september, 2001
(WCAR) waarin de VN Lidstaten:
-

b.
“…erkennen dat slavernij en slavenhandel met inbegrip van de trans-Atlantische slavenhandel,
afschuwelijke drama’s waren in de geschiedenis van de mensheid, niet alleen door de gruwelijke
barbaarsheid ervan maar ook door de omvang, het georganiseerde karakter en vooral door de ontkenning
van de essentie van de slachtoffers, wij erkennen tevens dat slavernij en slavenhandel misdaden tegen de
menselijkheid zijn en dat altijd hadden moeten zijn, in het bijzonder de trans-Atlantische slavenhandel, en
één van de grootste bronnen en uitingen vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid, en dat Afrikanen en personen van Afrikaanse afkomst, alsmede
personen van Aziatische afkomst en inheemse volken het slachtoffer van deze daden waren en er nog
steeds de gevolgen van dragen”, (paragraaf 13);
c.
“….erkennen dat het kolonialisme tot racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid heeft geleid en dat Afrikanen en personen van Afrikaanse afkomst,
alsmede personen van Aziatische afkomst en inheemse volken het slachtoffer waren van kolonialisme en
er nog steeds de gevolgen van dragen. Wij erkennen het door het kolonialisme toegebrachte leed en
bevestigen dat het moet worden veroordeeld ongeacht waar en wanneer het heeft plaatsgevonden en dat
herhaling ervan dient te worden voorkomen. Bovendien betreuren wij dat de gevolgen en het
voortbestaan van deze structuren en praktijken mede hebben bijgedragen tot de vandaag nog
aanhoudende sociale en economische ongelijkheid op vele plaatsen in de wereld”, (paragraaf 14);
d.
“…erkennen dat apartheid en genocide vanuit het oogpunt van het internationaal recht, misdaden
tegen de menselijkheid en belangrijke bronnen en uitingen zijn van racisme, rassendiscriminatie,
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Wij zijn ons bewust van de immense schade en
het onmetelijke lijden die deze daden hebben teweeggebracht en bevestigen dat ze dienen te worden
veroordeeld waar en wanneer zij ook werden begaan en dat herhaling ervan dient te worden voorkomen”,
(paragraaf 15).
e.
De ‘NGO verklaring, die werd goedgekeurd door het NGO-Forum tijdens de VN WCAR in Durban
waarin wordt erkend dat “…de slavenhandel, slavernij en kolonialisme misdaden tegen de menselijkheid

1

http://www.un.org/WCAR/durban.pdf;
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zijn en altijd al zijn geweest, evenals apartheid en alle andere vormen van rassenscheiding. Wij
ondergetekenden, zijn het erover eens dat “de mislukking en de weigering om herstelbetalingen voor deze
misdaden tegen de menselijkheid te erkennen een kritieke rol hebben gespeeld in het vormen van racisme,
vreemdelingenhaat,
rassendiscriminatie,
anti-zwarte
vijandelijkheden
en
gerelateerde
2
onverdraagzaamheid.." [paragraaf 43] ;
f.
Het feit dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst in het Koninkrijk der
Nederlanden3 en in de voormalige Nederlandse koloniën4, slachtoffers zijn geweest van de misdaden
(waarvan we geloven dat ze altijd al misdaden tegen de mensheid zijn geweest) en nog steeds de gevolgen
(erfenissen en effecten) van die misdaden tegen de menselijkheid ondervinden;
g.
Het feit dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst in het Koninkrijk der
Nederlanden en in de voormalige Nederlandse koloniën al eeuwenlang slachtoffers zijn van racisme,
rassendiscriminatie en specifieke vormen zoals structurele institutioneel racisme en discriminatie,
vreemdelingenhaat, slavernij, inclusief de condities en de verwerpelijke praktijken van mensenhandel (ook
bekend als de (trans-) Atlantische slavenhandel), piraterij en slavernij, kolonialisme en apartheid en andere
vormen van verwante en systematische onverdraagzaamheid;
h.
Het feit dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst in het Koninkrijk der
Nederlanden en in de voormalige Nederlandse koloniën van vele basis en fundamentele
mensenrechtenrechten verstoken waren en zijn gebleven, met inbegrip van de eerste generatie
mensenrechten: burgerlijke en politieke; de tweede generatie mensenrechten: economische, sociale en
culturele; en hun derde generatie mensenrechten: groep en collectieve rechten, het recht: op
zelfbeschikking; op economische en sociale ontwikkeling; op een gezond milieu (leefomgeving); op
natuurlijke hulpbronnen; communicatie; om het cultureel erfgoed te promoten en levendig te houden
evenals het recht op sociaal economische en politieke gelijkwaardigheid;
i.
Het feit dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst in het Koninkrijk der
Nederlanden en in de voormalige Nederlandse koloniën als gevolg van de erfenissen ten gevolge van
Eeuwen- en Generatielange racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat, slavernij, slavernijachtige
praktijken en condities, mensenhandel (ook genoemd de (trans-)Atlantische slavenhandel), kolonialisme,
apartheid, en andere vormen van samenhangende en systematische onverdraagzaamheid nog steeds
verkeren in een gemarginaliseerde (kansarme) positie.

2.

Overwegende dat

De VN lidstaten
a.
De offers hebben erkend, die Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd hebben
gebracht en de inspanningen die zij hebben geleverd om de internationale publieke opinie bewust te
maken van de onmenselijke tragedies die de voorouders zijn overkomen en waarvan de effecten nog
steeds voelbaar zijn, dus ook in het Koninkrijk der Nederlanden en in de voormalige Nederlandse koloniën;

2
3

https://app.box.com/s/ljz5qrp45yml0gusz0ix4rbmzf3q8vvs
Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Nederland & Bonaire, Saba & Sint Eustatius

4

Tussen de 16e en 19e eeuw onder andere Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen, Indonesië, overige delen van de
Amerikas, de Caribbean en Afrika. Tijdens de 17th eeuw stond Nederland bekend als ‘superpower’ vanwege de scheepvaart,
handel en Slavernij.
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b.
Extra solidariteit hebben benadrukt tegenover Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst bij
hun aanhoudende strijd tegen racisme, rassendiscriminatie (als gevolg van de overblijfselen van theorieën
van superioriteit en de waandenkbeelden over Afrika en de Afrikaanse mens), vreemdelingenhaat,
apartheid en andere vormen van stelselmatige onverdraagzaamheid;
c.
Hebben benadrukt dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst, met waardigheid
moeten worden behandeld en dat zij aan geen enkele meervoudige vorm van racisme en discriminatie
mogen worden onderworpen;
d.
Hebben benadrukt dat Afrikanen in Afrika en personen van Afrikaanse afkomst het recht hebben
op eigen cultuurbeleving. Het mag ze niet worden onthouden zoals (onder andere bij wet was verboden)
tijdens de verwerpelijke slavernijperiode. Dit, met als gevolg dat het niet mogen belijden van de eigen
cultuur (hierin ook begrepen het niet mogen dragen van de eigen familienaam) nog grote impact heeft op
het welbevinden van deze Groep. Het niet mogen dragen van de eigen familienaam kan beschouwd
worden als een vorm van ‘cultuur genocide’ in de zin dat de slachtoffers en hun Nazaten voor altijd werden
respectievelijk zijn afgesneden van hun biologische voorouders;
e.
Hebben erkend, het recht van Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst om vrij en op de voet
van gelijkheid en gelijkwaardigheid aan het culturele leven deel te nemen, hun eigen taal te behouden en
te gebruiken, hun traditionele kennis en gemeenschappelijk cultureel en artistiek erfgoed te gebruiken en
te beschermen;
f.
Zich hebben gecommitteerd om zich in te zetten om alle meervoudige vormen van racisme (ook
wel aangeduid als African Phobia5) waarmee Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst, zoals in het
Koninkrijk der Nederlanden en in de voormalige Nederlandse koloniën te kampen hebben, uit te bannen;
g.
Zich hebben gecommitteerd aan het bevorderen van de Politieke Wil teneinde succesvolle
uitvoering van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024), met
als centrum de DDPA 2001, te garanderen.

De Nederlandse Regering
a.
Niet langer kan volstaan met alleen een diepe ‘spijtbetuiging’ zoals is uitgesproken door voormalig
Nederlandse minister R.H.L.M. Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) in 2001 tijdens de VN WCAR
(http://www.un.org/WCAR/statements/netherE.htm/https://app.box.com/s/xu8ofi5sgjzklhxpmio63ikw0
bk3cwor). Het antwoord (2016) van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken (B. Koenders)
https://app.box.com/s/9avjcwyc6i7ga1iv0cil1fo230r1oy53
naar aanleiding van vragen van
Parlementsleden: ‘Groep Kuzu’ is evenmin toereikend om dat op te vatten als het aanbieden van
‘Excuses’.
b.
Moet door tussenkomst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn centrale
verantwoordelijkheid erkennen, ook ten aanzien van de uitroeiing van racisme, rassendiscriminatie, en
specifieke vormen zoals structurele institutioneel racisme en discriminatie, vreemdelingenhaat, slavernijachtige praktijken en condities, mensenhandel (ook bekend als de (trans-) Atlantische slavenhandel),

5

Afrophobia, term geadopteerd door de UNHRC en Afriphobia de originele term die tijdens de Barbados (follow up
Durban) conferentie in 2002 over de implementatie van de DDPA was goedgekeurd.
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kolonialisme, apartheid, en andere vormen van verwante en systematische onverdraagzaamheid die
misdaden tegen de mensheid waren en zijn;
c. Moet overgaan tot genoegdoening (Herstel Gerechtigheid) in de vorm van Herstelbetalingen zoals ook:
Is bepleit door de afgevaardigde van de Regering van de Republiek Suriname (W. Udenhout)
tijdens de VN WCAR in 2001 in Durban. (https://app.box.com/s/qqvsin9a8tiz5hbk57u4cq0h1d12s8rs);
In 2001 is bepleit door vertegenwoordigers van de vele aanwezige Niet-Gouvernementele
Organisaties (NGO) uit het Koninkrijk der Nederlanden en de voormalige Nederlandse koloniën tijdens de
neven activiteiten van de VN WCAR in 2001 in Durban;
In 2001 is bepleit door vertegenwoordigers van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten
(https://app.box.com/s/b0slla0qpzz8y7i5etn1zil5qj5n614o)l) in verband met standpuntbepaling ter zake
het advies aan de minister van Buitenlandse Zqken over de Nederlandse opstelling in het EU (Europese
Unie) debat over Reparations;
Is bepleit gedurende verschillende VN sessies (HRC, CERD, Intergovernmental Working Group,
Working Group of Experts on People of African descent), in samenwerking met Tiye International6door de
Nazaten van de tot slaaf gemaakten, vertegenwoordigd in de Stichting Nationaal Monument Nederlandse
slavernijverleden (LPS) in diverse mondelinge en schriftelijke statements;
Is
geadviseerd
door
het
LPS
in
de
brief
van
11
juni
2012
(https://app.box.com/s/3r5lq8njubeit8vmucf0odpepedt4bx5) aan de Nederlandse (demissionair) minister
President M. Rutte;
Is besloten door de Hoofden van Gouvernement en het Staatshoofd van Republiek Suriname
verenigd in de Caribean Community (Caricom) in juli 2013 om over herstelbetalingen in dialoog te treden
met Frankrijk, Engeland, Spanje en Nederland. De Caricom leiders houden deze naties verantwoordelijk
voor slavernij, genocide, honderden jaren van apartheid en het lijden van de bevrijde tot slaaf gemaakten.
Volgens de leiders hebben deze Europese mogendheden “geweigerd om deze misdaden te erkennen en
de slachtoffers en Nazaten ervoor te compenseren”. Notabene: het Caricom besluit is een jaar later
omgezet in een Tien Punten Programma voor Reparaties. Eén van de strategische punten is het eisen van
excuses voor de misdaden tegen de menselijkheid die (tegen de Inheemsen en de nazaten van de
Afrikanen) in de koloniale tijd zijn gepleegd;
Is vastgelegd in de Petitie van de Surinaamse Reparations Commissie (SRP). De Petitie is op 27 juni
2014 door de voorzitter van de SRP (A. Zunder) aangeboden aan de Nederlandse regering door
tussenkomst van de in Republiek Suriname residerende Nederlandse ambassadeur (E. Noorman).

3. Verder met inachtneming van de
a.
‘Proclamatie’, aangenomen tijdens de Abuja (Nigeria) Conference (1993).
https://app.box.com/s/2l0pefgh3kngehrm3q5jio3zp2oo30pu .

6

Het Landelijke Platform van 21 Zwarte, Migranten en Vluchtelingenvrouwenorganisaties en Jongeren. Tiye
International is sinds 1998 houder van de speciale VN ECOSOC consultatieve status.
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b.
Proclamatie (03-10-1862) over de Afschaffing van de Nederlandse slavernij op den ‘1sten julij
1863’.; (https://app.box.com/s/28vfadbwrdq045z09p3viwyh4ybl4no4);
c.
‘Introductory note’ (2010) van de ‘Honorary’ Professor Th. van Boven (Universiteit van
Maastricht)
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7OXP9QHljYgJ:legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60147/ga_60-147_e.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk&client=firefox-b) en zijn ‘Concluding observation’,
betreffende de UN Basic Principles and Guidelines on a Right to a Remedy and Reparations (2001).
(https://app.box.com/s/qmea7way1qdhr46jyjlbxb72ypvwfqfr);
d.
Conclusies van Dr. N. Wittman in haar studie: “Slavery Reparations Time Is Now, … An
international Legal Assessment” Exposing Lies, Claiming Justice for Global Survival (2013).
(http://newafricanmagazine.com/slavery-reparations-the-time-is-now/#sthash.RWRN5ylV.dpuf);
e.
Aanname door de aanwezige VN Lidstaten (inclusief Nederland) van de Durban Verklaring en het
Programma van Actie (DDPA) (2001). (http://www.un.org/WCAR/durban.pdf);
f.
De VN ‘International Reparation framework’ (2005).
(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx), waarin geregeld
zijn de fundamentele beginselen en richtlijnen op het recht van remedie en schadevergoeding aan
slachtoffers van grove schendingen van mensenrechten en het volkerenrecht;
g.
Slotverklaring van de Durban Review 2009 (in Genève/Zwitserland), waarin de DDPA in artikel 1
door de VN Lidstaten is herbevestigd.
(http://www.ohchr.org/Documents/Press/Durban_Review_Conference_outcome_document.pdf);
h.
De Resolutie van het Internationaal VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst 20152024. (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/session12/A.RES.68.237.pdf);
i. De Toespraak (2016) van de Nederlandse vice minister President, L. Asscher (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) tijdens de Nationale lancering van het Internationaal VN Decennium voor Mensen van
Afrikaanse afkomst. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/10/25/de-lanceringvan-het-vn-decennium-voor-mensen-van-afrikaanse );
j.
De instemming van de deelnemers tijdens de African Family RootsSynergy Brainstorm weekend
op 10 en 11 december 2016. (https://app.box.com/s/wzwektqcjd1w9jqlff9assrv0yqygs3d ).over het
onderhavige Burgerinitiatief voor Herstelbetalingen

4. 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.
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5.
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 Grondwet7
conform is vastgelegd in de DDPA (2001) die ook door de Nederlandse regering is aangenomen. 2) het
verklaren van de eerste (1) juli8 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);
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.
7

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)
8
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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.
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