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Verantwoording
Conform vraag Opdrachtgever (Art1, Midden Nederland): 

Focus tijdens de Presentatie op Reparations in de context van de trans-Atlantische 
slavenhandel en slavernij en VN Durban Wereld Anti Racisme Conferentie Durban.PDF 
(un.org) (2001)/ https://durbanplus20.org/. Betrek daarbij ook het VN Internationaal 
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) 
https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux

Voor de Presentatie is ook geput uit:
 Onderdelen van de STAWSI Masterclass Reparatory en  Restorative Justice.
 Resoluties (2019 & 2020)EU-Parlement
 Teksten Abuya Declaration (1993), Libië (2010) en Gambia 2014 Draft Declarations

Kennis en Inzichten opgedaan vanuit betrokkenheid bij: ENGOCCAR, PARCOE, 
INOSAAR, SRP, CRC, NCOBRA, de December 12th Beweging.
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INHOUD
De Presentatie begint met enkele inzichten over de gebruikelijke termen en begrippen 
die worden gebezigd om de misdaden te omschrijven. Aan de orde komen de termen 
Holocaust en Maangamizi. 

De verschillende gedachten over Reparations komen aan bod. Antwoord op de vragen: 
Wat is Reparations, Wie hebben er recht op, Op grond waarvan, wordt gegeven.
Welke misdaden komen ingevolge Internationale Verdragen in aanmerking voor 
Reparations? Het Belang van Reparations voor de Nazaten van de tot slaaf gemaakte 
Afrikanen komt impliciet aan de orde.

De Presentatie is als volgt opgebouwd: 

1. Betekenis Holocaust in context slavenhandel en slavernij 
2. Betekenis Maangamizi in context slavenhandel en slavernij 
3. Reparations: Noties en Definities 
4. Reparations: Doel, Vormen, Kader en Format
5. Positie Caricom
6. Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in Nederland
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1. Term Holocaust in context slavenhandel en slavernij

De door mensen van Afrikaanse afkomst meest gebruikte termen om 
slavenhandel en slavernij te duiden zijn:

 Black Holocaust (Martin Luther King)
 African Black Holocaust
 Maafa (Swahili term, betekent: Holocaust of Enslavement)

Wat houden deze termen in en wat zegt Professor Maulana Karenga 
(baanbreker op het gebied van African studies en oprichter van 
Kwanzaa) over het gebruik van deze termen om de “African 
experience” te duiden? De Presentatie beoogt meer inzicht te geven 
waarom Pan-Afrikanisten wereldwijd, de term Holocaust voor de 
“Afrikaanse ervaringen” niet toereikend vinden. 
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1.1. Black Holocaust, African Black Holocaust, Maafa in perspectief

Eerst over de term Holocaust. We maken gebruik van de  
uitleg van de Anne Frank Stichting
Wat is de Holocaust? | Anne Frank Stichting

“De term holocaust komt uit het oud-Grieks 
en betekent ‘brandoffer’. Al voor de Tweede Wereldoorlog 
werd het woord soms gebruikt om de dood van een grote 
groep mensen te omschrijven, maar sinds 1945 staat het 
bijna synoniem voor de moord op de Europese Joden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog”.
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1.2. Black Holocaust, African Black Holocaust, Maafa in perspectief

Professor Karenga operationaliseert de term Holocaust in de context van 
Black Holocaust, African Black Holocaust, Maafa als: 
 Een moreel monsterlijke (lees Barbaarse) daad van genocide die op een 

volk is uitgevoerd; 
 Een misdaad tegen de menselijkheid en een zonde tegen God de creator;
 Een moreel monsterlijke vernietiging van het leven;
 Een moreel wreedaardige vernietiging van de menselijke cultuur;
 Moreel monsterlijke vernietiging van de menselijke mogelijkheid.

Met deze vertaalslag hoopt Professor Karenga aan te tonen dat de term Holocaust wat 
vooral de misdaden tegen het Joodse Volk omschrijft niet toereikend is om de Afrikaanse 
ervaringen en belevenissen te beschouwen, te begrijpen en te beschrijven. Hij 
introduceert het Ki-Swahili woord Maangamizi en betoogt dat het alle elementen bevat
van de misdaden tegen Afrika en de Afrikaanse tot slaaf gemaakten. 

Dr. B.A.B. LPS6



2. Maangamizi in de context van slavenhandel en slavernij

Professor Karenga operationaliseert de term/het concept Maangamizi als
een allesomvattende concept dat uitdrukking geeft aan de misdaden tegen Afrika 
en de Afrikaanse mens waarvan na vier eeuwen nog geen oplossing is gevonden 
voor Herstel ten gevolge van de misdaden. 

Hieronder vallen:
de dehumaniseringsprocessen gelegitimeerd vanuit pseudo wetenschappelijke 
racistische ideologieën/waandenkbeelden en stereotyperingen over Afrika en de 
Afrikaanse mens waarvan veel opvattingen nog overheersend zijn en de omgang met 
Afrika en de Afrikaanse mens bepalen. 

Onvoorstelbare hoge niveaus van geweld en massamoord die werden toegebracht aan 
Afrikanen en de Afrikaanse samenlevingen; kolonialisme, plunderingen, diefstallen, toe-
eigenen van grond en bodemschatten, vernietiging van kennis- en 
beschavingssystemen, opdringen van taal en cultuur, onderontwikkeld houden van de tot 
slaaf gemaakten, toepassen van verdeel- en heersstrategieën op Afrika en de Afrikaanse 
mens. 
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Vervolg 2
Denk aan het Berlijn (Partition) Verdrag:https://www.blackpast.org/global-african-
history/partition-africa/, cheq ook de ‘Willi Lynch’ Letter https://youtu.be/eL283wfNDnY
over wat het betekende om een tot slaaf gemaakte mens te zijn.
 Dus niet alleen de mens voor eeuwen als doelwit maar ook de samenlevingen, het continent voor 
eeuwig in de ban van het kolonialisme, onderontwikkeld en onderdrukt te houden.     

 Dus naast het moreel motief, een economisch-, commercieel-, psychologisch motief. 
• Kidnappen van Afrikanen, handel in Afrikanen via de methode van veilingen. Denk hierbij ook aan 

de rol van de universiteiten Leiden en Amsterdam bij het opleiden van chirurgijnen;
• Tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwen inzetten als fokobjecten met als doel het ‘produceren’ en 

in stand houden van het (onbetaalde) arbeidspotentieel. 
• De gekidnapte Afrikanen ontdoen van hun naam om ze vervolgens tot ‘negers’ te reduceren.  

https://app.box.com/s/xaus8ipkjwl8ra78xwwcrtxr4zn7w7qs. Hierover zegt Professor John H. 
Clarke, wetenschapper, historicus, filosoof en icoon op het gebied van (Pan)Afrikaanse studies. 
‘De grootse vernietiging van de Afrikaanse cultuur, de grootste uitbuiting van de Afrikaan was het 
plantagesysteem waarbij de Afrikaanse mens werd getransformeerd tot iets dat de Europeanen 
met “neger” aanduidden. Van alle slavernijsystemen is het systeem van de Europeanen het 
wreedst en meest meedogenloos geweest. 

• Families uit elkaar halen met blijvende gevolgen voor de next generations van dien (ziektes: 
sikkelcelanemie, hoge bloeddruk vanwege maandenlange nuttigen van te zoute etenswaren om 
het vocht binnen te houden). Veel studies gaan hierover.
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Vervolg 2
Realiseer waarom we elkaar brothers en sisters zijn gaan noemen. We wisten immers 
niet meer wie wel en wie niet tot de bloedlijn behoorde. Tot slaaf gemaakte mannen die 
niet bij hun geliefden mochten vertoeven. Leer meer hierover in deze 
https://app.box.com/s/hj6z1hc0195g0axlz7f6bjqjdzmi9s1v link.

Aangezien 'handel en dwangarbeid' de primaire focus was, was massamoord 
eenvoudigweg geoorloofd. De Plantage-eigenaren mochten met hun bezit immers doen 
wat hen goed dunkten. Denk aan de rol van de Nederlandse Koloniale 
overheidsautoriteiten Justitie, Politie en Defensie op het gebied van de wreedaardige 
straffensystemen

Besef ook dat de effecten werden uitgelegd als te zijn de nevenschade ten gevolge van 
de commerciële onderneming/activiteit met een niet zo bedoelde uitkomst. Het is per 
abuis verkeerd is gegaan. Maangamizi-ontkenning zoals het wordt genoemd.
Hieronder wordt verstaan: de daad van het ontkennen van het verleden en de 
voortdurende genocide op Afrikanen die plaats vond tijdens de periode van ‘chattel’, 
koloniale en neokoloniale vormen van slavernij.
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3. Reparations: Noties en Definities
Deze paragraaf begint met enkele Noties (4.1) om het conceptuele kader van Reparations vraagstuk in een breder kader 
te kunnen beschouwen. Wat wordt verwacht van betrokken stakeholders? Het gaat over houding en gedrag, over 
mindset. Het gaat over stevig in jouw schoenen staan. Het gaat over SelfReparations. Het is een vraagstuk dat niet op 
zichzelf staat.  Het heeft verschillende aspecten: ideologie, filosofie, psychology. Het kan beschouwd worden in de context 
van transnationale dimensies, internationale verdragen, wettelijke kaders, Mensenrechten, samenlevingsopbouw. Vragen 
zoals welke misdaden in aanmerking komen voor Reparations. Welke de misdaden zijndie tot nu toe al in aanmerking zijn 
gekomen voor Reparations? Waarom Excuses niet voldoendezijn alleen? Welke misdaden tegen de menselijkheid tot nu 
toe al in Nederland zijn vereffend?  Om al deze vragen te kunnen beantwoorden zijn onderzoek en studie, essentieel.
Kortom het besef is er maar al te goed dat er binnen de Wereldwijde Reparation Bewegingen zich verschillende 
stromingen bevinden. Zo zijn er stromingen die Reparations beschouwen als een strijd van het Afrikaanse volk voor de 
bevrijding van Afrika en de Afrikaanse mens. Eén zo een stroming gaat uit van een herstelprogramma met als doel 
Afrika in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen in de zin van een Afrika zonder grenzen; voor Afrikaanse naties en de 
Diaspora met als grondgedachte de Ma’at Ubuntu grondbeginselen: Im Because You Are. 

Paragraaf 4.2. bevat een greep uit de veelgebruikte omschrijvingen van vooraanstaande Pan-Afrikanisten op het gebied 
van Reparations. 
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Waarheid, Eerlijkheid en Gelijkwaardigheid, Harmonie, 
Evenwicht, Wederkerigheid, Rechtvaardigheid en Orde. 



3.1. Noties

Dr. John Hendrick Clarke, Historicus:

“Geschiedenis is de klok die een volk vertelt waar het is geweest, wat het 
heeft verricht, waar het nu staat waar het  nog naar toe moet. De 
gebeurtenissen die 5.000 jaar geleden, 5 maanden geleden en 5 minuten 
geleden plaatsvonden, hebben bepaald wat er over 5 minuten, over 5 
maanden en over 5.000 jaar zal gebeuren. De hele geschiedenis is een 
actuele gebeurtenis”.

“Truth has the inherent power to produce the promissed effects”.
Wat we hieruit leren is dat niemand het recht heeft om Nazaten van de tot slaaf 
gemaakten te vertellen dat ze het verleden moeten vergeten.  Het zegt ook iets over het 
geschiedenisonderwijs in Nederland. Over de Politieke Wil om iets te doen of na te laten.
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Vervolg Noties

James Baldwin, auteur, (toneel)schrijver, activist:

“Wanneer een slachtoffer in staat is om de toestand van slachtofferschap te 
verwoorden, houdt hij of zij op slachtoffer te zijn en wordt hij of zij een 
bedreiging”. 

Dit is precies de reden waarom Nazaten van tot slaaf gemaakten huiverig zijn 
om over het verleden te praten. Waar andere burgergemeenschappen dat 
ongestoord wel mogen.  Bedreiging in dit verband komt dan in verschillende 
(subtiele) vormen tot uitdrukking: discriminatie en uitsluiting; geen baan kunnen 
vinden of stageplaats; geen verlenging van contract/arbeidsovereenkomst. 
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Vervolg Noties

Frederick Douglass, abolitionist:

“Praten lost niet alle problemen op, maar er kunnen geen 
problemen worden opgelost tenzij er eerst gepraat wordt”.

Complimenten dus aan het adres van de directeur van Art1 Midden Nederland, 
mevrouw Bernice Calmes,  haar Team en Staf evenals aan het adres van de 
overige ADV’s om een serieus gesprek in Nederland aan te vangen over het 
heikel onderwerp, Reparations. Immers: “No Reparations, without Education”. 
Het Landelijk Platform Slavernijverleden heeft in 1998 de officieel stap gezet 
om te praten. Laat het zijn dat het praten is begonnen: over Reparations. 
Bravo!!!
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Vervolg Noties

El-Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X), de welbekende Afrikaanse 
Amerikaanse Vrijheidsstrijder voor gelijke rechten, Religieuze 
Leider, Profeet

“Onderwijs is je paspoort naar de toekomst, want morgen is van de 
mensen die zich er vandaag op voorbereiden”. 

Zie hier het motief waarom overdracht van kennis en inzicht aan onze huidige generaties 
(zwart en wit, niet westerse en westerse jongeren) essentieel is.  Dit verondersteld goed 
onderwijs. Onder goed onderwijs wordt verstaan onderwijsmethoden, kerndoelstellingen 
en eindtermen met als basis een meervoudig perspectief. Geen Eurocentrische 
methoden om Afrocentrische vraagstukken op te lossen.  Dit is de belangrijkste uitdaging 
voor de autoriteiten die aan de knoppen van het onderwijssysteem in Nederland zitten.
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3.2. Reparations: Definities
Esther Stanford-Xosei (PARCOE), juristconsult, Master Teacher on Reparations: 
“Herstel van de schade die het onrecht herstelt. Het is meer dan geld alleen”

Reparations als werkwoord, de activiteit 

Om iets te vernieuwen, te herstellen en te verhelpen dat ooit beschadigd was

Reparations als Zelfstandig naamwoord

Een handeling, proces of werk van herstel. Het kader voor 
Reparatory & Restorative Justice
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Vervolg Definities 

National Coalition of Blacks For Reparations (NCOBRA) in de VS:

“Payment of a debt owed; the act of repairing a wrong or injury; to 
atone for wrongdoings; to make amends; to make one whole again; the 
payment of damages; to repair a nation; compensation in money, land 
or materials for damages”.

Notabene: dit is de definitie die als basis heeft gegolden bij de acties  voor de adoptie 
van de Reparation paragraaf in de VN Durban Declaration en Programme of Action 
(DDPA 2001).  Het vraagstuk Reparations op de Agenda van de VN Wereld Anti Racisme 
Conferentie in Durban was lange tijd het grootste struikelblok voor enkele Westerse 
landen om tegen deze Derde Wereld Anti Racisme Conferentie te zijn. Een motief om de 
DDPA consequent wereldwijd te boycotten
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Vervolg Definities

Molly Secours, freelance journalist, filmmaker, schrijver

“Een proces van het onderzoeken van de schade aan de 
afstammelingen van degenen die tweehonderdvijftig jaar 
lang uit Afrika werden ontvoerd en tot slaaf werden 
gemaakt over de hele wereld. Het gaat om een dialoog 
over compenserende maatregelen”.                                                  
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Vervolg Definities

Professor Karenga

 om dat wat in puin ligt op te heffen
 om dat wat beschadigd is te herstellen
 om zich weer aan te sluiten bij dat wat gescheiden is
 om aan te vullen wat ontbreekt
 om dat wat verzwakt is te versterken
 om recht te zetten wat verkeerd is en
 om te laten bloeien wat onzeker en onontwikkeld is
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5. Reparations: Doel, Vormen, Kader en Format

. 

Inhoud
 5.1. Doel
 5.2. Vormen
 5.3. Juridisch en Wettelijk kader
 5.4. Format

Dr. B.A.B. LPS19



5.1. Reparations Doel

PARCOE op het gebied van Selfrepair

“Receiving the financial component of 
reparations will be meaningful only if it 
serves the holistic purpose and strengthens 
the integral whole of our self-repair 
process.”

Dr. B.A.B. LPS20



Vervolg 5.1.

Professor Dr. Molefi Kete Asante (Institute of 
Africentric Studies), Reparations moeten verzekeren 
dat: 

 Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling uiteindelijk het gevolg zijn 
naar de kant van de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen  enerzijds 
en de landen waar het verwerpelijk gebeuren heeft plaatsgehad. 

 Psychologische verlichting voor zowel Afrikanen als Europeanen in termen 
van detraumatisering en detaboeïsering. 

 Er een nationale eenheid tot stand gebracht wordt waar alle burgers als 
gelijkwaardig worden beschouwd gebaseerd op een sterke Politieke Wil om 
die eenheid te stimuleren en mogelijk te maken.
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Vervolg 5.1.

Dr. Datey Kumodzie, pionier op het gebied Inheemse Afrikaanse 
kennissystemen: 

Reparations moeten leiden tot het herstel van de inheemse Afrikaanse 
Kennissystemen. 

Hij noemt de vijf gebieden: 

Art & Symbolism Language

Music 

Philosophy

Science & Technology

Spirituality
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5.2. Reparations: Vormen
Vormen van Reparations overgenomen uit het Reparations Framework van 
Professor Chinweizu (1993), Icoon op het gebied van  het Africentrisme

Mentale reparaties, 

Psychologische reparaties, 

Culturele reparaties, 

Educatieve reparaties 

Organisatorische reparaties, 

Institutionele reparaties

Sociale reparaties, 

Economische reparaties, 

Politieke reparaties,

Zelf reparaties op het gebied 
van (zie ook sheet 23)
Familierelaties (extended 
families) herstellen 
terugbrengen sense of 
beloning)

Geloof in ons zelf- en 
groepsbegrip bevorderen.

Niet bang zijn om zwart te 
zijn. 

Reparaties aan onze 
reputatie
Uitgewerkt in sheet 35
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5.3. Juridisch/ internationale wettelijk Kader 
Wat zeggen de internationale Verdragen? Wie hebben er recht op? Welke misdaden 
en/of effecten van de misdaden komen voor Reparations aanmerking? 
Voor de antwoorden maak ik gebruik van de inhoud van de :

“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of 
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law adopted and proclaimed by General Assembly resolution 
60/147 of 16 December 2005)
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx#:~:text=
Adequate%2C%20effective%20and%20prompt%20reparation,violations%20and%20the
%20harm%20suffered

In 2001 zijn de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme door de Verenigde Naties 
verklaard als misdaden tegen de menselijkheid. In 2001 zijn de landen die zich aan die misdaden 
schuldig hebben gemaakt opgeroepen tot de “vereffening van het dossier”. Ook al heeft de huidige 
generatie part nog deel gehad aan die misdaden, het gaat vooral ook om de effecten van die 
misdaden op de huidige generatie en de stand van zaken. Het gaat over de Politieke Wil enerzijds en 
het geloof anderzijds van de Nazaten van de tot slaaf gemaakten dat de Internationale Verdragen de 
weg hebben vrij gemaakt voor een oprecht Dialoog in de geest van Ubuntu.
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Vervolg wettelijk kader (de onderwerpen in Basic 
Principles and Guidelines )

1. Stopzetting van schendingen, garanties en 
garanties van niet-herhaling

2.Restitutie

3. Compensatie

4. Satisfactie

5. Rehabilitatie
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5.4. Reparations: Format

In dit verband worden de aanbevelingen van Professor Rebecca Tsosie (human rights 
scholar and lawyer, expert vooral op het gebied van de ‘Inheemsen zaak’) gevolgd. Zij
stelt dat bij de ‘uitvoering’ van Reparations het Format moet voldoen aan minimaal de 
volgende eisen/onderdelen:

 Het beoogde doel, de rol en het belang moet duidelijk zijn omschreven.
Dit geldt ook voor aan te bieden Excuses.

 Het moet rekening houden met de specifieke historische ervaringen (gebaseerd op feiten en 
cijfers) van de gedupeerde naties met de Europese naties die deze (gedupeerde) naties 
koloniseerden. 

 Het moet uitgaan van [Afrikaanse] epistemologien waarmee ze de Afrikaanse knowledge-
systemen en filosofieën bedoelt (Ubuntu/Ma’at in plaats van het Europese Christendom, zijnde 
het systeem dat mede heeft bijgedragen volgens studies aan de onderdrukking van het 
Afrikaanse volk). 

 De verschillende geschiedenissen moeten op hun eigen merites worden bestudeerd en 
beschouwd. Ze vereisen een eigen traject en format van realisatie. Juist omdat er geen 'uniforme' 
theorieën over Reparations bestaan die passen bij de specifieke misdaden.
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6. Positie Caricom
De geschiedenis heeft geleerd dat Reparations soms aan het land en soms aan 
individuen wordt uitgekeerd. 

Vijftien Caribische (ei)landen waarvan 1 Staat, te weten: Republiek Suriname, verenigd in de Alliantie 
Caricom, een handelsovereenkomst voor Caribische landen, eisten in 2013 Reparations van 
Nederland, Engeland en Frankrijk. 
Met de middelen beogen zij de sociaal economische achterstanden en ongeletterdheid aanpakken, 
maar ook gezondheidszorg, onderwijs en culturele instituties op een hoger plan brengen. 
In het Tienpuntenplan staat ook een Repatrieringsprogramma om juridische en financiële steun te 
kunnen verlenen om emigratie naar Afrikaanse landen mogelijk te maken. 
Een resolutie daartoe is al in 1993 (Abuja Declaration) aangenomen.

Notabene: binnen de Pan Afrikaanse Bewegingen zijn er stromingen die een internationale “Rematrierings”programma hoog op de Reparatory 
Justice Agenda hebben staan en ook als basis gebruiken voor dialoog met de Afrikaanse Unie voor het realiseren van wettelijke kaders die 
formeel terugkeer mogelijk maken. Zij gebruiken als voorbeeld de Joodse Wereld Gemeenschap die als compensatie voor de misdaden tegen 
hun menselijkheid, Israël als land hebben gekregen teneinde zich (opnieuw) als (oorspronkelijke) natie aldaar te vestigen. Ten aanzien van 
Nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Diaspora bestaat er nog geen Internationaal Verdrag die voor hen  formeel terugkeer mogelijk 
maakt. De Afrikaanse Unie Zesde Regio Verklaring https://app.box.com/s/zf8yhcltuc7xwe8l1gadug1g3rpzgxlf is niet voldoende. Het mes snijdt 
dus aan twee kanten. Het vereist goede afstemming tussen de Europese Unie landen die slavenhandel hebben bedreven en de Afrikaanse 
Unie landen in samenspraak met de landen waar slavernij is bedreven en die het slachtoffer zijn geweest van de Europese slavenhandel.
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Vervolg Positie Caricom
De tien Carcicom punten op een rij: 
1. FULL FORMAL APOLOGY
2. REPATRIATION
3. INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT PROGRAM
4. CULTURAL INSTITUTIONS
5. PUBLIC HEALTH CRISIS
6. ILLITERACY ERADICATION
7. AFRICAN KNOWLEDGE PROGRAM
8. PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
9. TECHNOLOGY TRANSFER
10. DEBT CANCELLATION

Voor de uitleg: https://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-
reparation-plan/

Dr. B.A.B. LPS28

https://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/


7. Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in Nederland 

Econoom Armand Zunder en tevens Surinames Reparation deskundige heeft in zijn 
studie Herstelbetalingen (2011) voor Suriname tot in details uitgerekend hoeveel 
grondstoffen uit Suriname, ondermeer door Nederland zijn gehaald zonder ervoor te 
betalen. Aan balata, hout, suiker, cacao, katoen en tabak is dat zo'n 125 miljard heeft hij 
uitgerekend. Tijdens verschillende lezingen in verband met zijn studie stelde hij dat:

“De kolonies altijd als wingewest zijn gebruikt. Je haalde er zoveel mogelijk geld uit, 
investeerde niets en liet ook niets achter in de vorm van kennis of technologie. Kolonies 
werden uitgeknepen en weggesmeten”.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden is van mening dat, ook al zou je Nederland op 
een veiling verkopen aan de hoogste bieder, de opbrengst nooit voldoende zal zijn om 
het leed, de pijn, de effecten van het Nederlandse aandeel in slavenhandel, slavernij en 
kolonialisme te vereffenen.  

Dr. B.A.B. LPS29



Vervolg Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland

Nazaten van de tot slaaf gemaakten in Nederland onder leiding van het 
Landelijk Platform Slavernijverleden en Tiye International hebben zich 
in 2016 verenigd en tijdens een aantal RootsSynergy 
Familiebijeenkomsten een  vijfpunten(herstel) programma 
aangenomen. Deze zijn op het gebied van:
a. Ethische Herstelbetalingen
b. Historische Herstelbetalingen 
c. Educatieve Herstelbetalingen
d. Sociale, Economische en Culturele Herstelbetalingen
e. Selfreparations
Ze vormen onderdeel van het Reparations Burgerinitiatief. In deze 
volgen we het format van Professor Chinweizu.
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Vervolg Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland

a. Ethische Herstelbetalingen: 

 Het promoten van de morele basis van Reparations als een nationale verantwoordelijkheid. Dit 
houdt onder andere in: 

1) Het erkennen door Nederland en het vastleggen in de Grondwet van die erkenning van het 
aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij, kolonialisme, apartheid en piraterij als 
een misdaad tegen de menselijkheid, 
conform is vastgelegd in de DDPA (2001) die ook door de Nederlandse regering is aangenomen 
in 2002.

2) Reparatory Justice en Excuses in samenhang beschouwen en in samenspraak met de 
Nazaten van de tot slaaf gemaakten realiseren. Hierbij betrekken de landen die het slachtoffer 
zijn geweest voor het Nederlandse verwerpelijk verleden.

 Het verklaren van de eerste 1 juli 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.
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Vervolg Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland

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 worden gedocumenteerd. Dit, vanuit een 
meervoudig perspectief zoals wordt betoogd in deze documentaire 
https://www.youtube.com/watch?v=W23BG_9EwS8.

 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 daaraan 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)
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Vervolg Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland 

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.
Bewindslieden mogen niet aansturen tot ideeën over  
polarisatie.
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Vervolg Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland 

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 
institutionele Afrofobie, racisme in het algemeen, 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. 
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Vervolg Positie Positie Nazaten van tot slaaf gemaakten in 
Nederland

e. Self Reparations

Ondermeer
Reparationfonds ten behoeve van kosten:
- DNA onderzoek, naamsverandering met ceremonie
- Detraumatisering en healing projecten (Museum)
- Empowement en Identiteitsversterkende programma’s 
- Institutionele versterking en capaciteitsontwikkeling
- Repatriëringsuitkering

Zie sheet 23
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EINDE

IK DANK U VOOR UW AANDACHT

 Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden, meer 
bekend als Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS)

 KVK nr. 24 298 918 
 Bankrekening NL03INGB0008131476
 info@platformslavernijmonument.nl
 www.platformslavernijmonument.nl

 Postbus 16753, 2500 BT Den Haag, Nederland
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