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Betreft: Burgerinitiatief voor Herstelbetalingen 
Kader: Reparations Decade People of African descent 2015-2024 
  
Op 25 oktober 2016 heeft vice Minister President Lodewijk Asscher1 tijdens de nationale lancering van het 
VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) een ‘hartbrekende’ toespraak gehouden 
over de ‘hartverscheurende’ (trans-)Atlantische slavenhandel en slavernij en de effecten daarvan.  
De minister heeft op openhartige wijze gesproken over wat de Afrikaanse voorouders is overkomen; over 
de omvang, de barbaarsheid, de verwerpelijke structuren, kortom over de gruwelen, over de wreedheden 
over de misdaden tegen de mensheid. Lees hier wat de minister precies heeft gezegd. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/10/25/de-lancering-van-het-vn-decennium-
voor-mensen-van-afrikaanse 
 
VN Decennium ‘Award-winner’ mevrouw Dr. Barryl A. Biekman heeft toen het moment aangegrepen om 
minister Asscher erop te wijzen dat de inhoud van zijn toespraak het opperste bewijs is waarom 
Reparations gerechtvaardigd is. Zij heeft daarnaast betoogd waarom een verklaring van diepe 
spijtbetuiging2 ontoereikend is voor het vier eeuwen durende plegen van misdaden door de Nederlanders 
tegen de mensheid. Verder heeft zij ervoor gepleit om het onderwerp Reparations uit de taboesfeer te 
halen en de minister geadviseerd om zich in het conceptueel kader ervan te verdiepen. Het gaat over meer 
dan geld alleen.  
 
Reparations uit de taboesfeer: dat is dan ook een belangrijk motief geweest voor John Leerdam3· om tijdens 
de SZW afsluitingsbijeenkomst op 12 december 2016 een sessie te wijden aan het onderwerp Reparations.  
Dit, in navolging van het Programma van de Familie RootsSynergy Brainstormweekend op 10 en 11 
december 2016 met als 1 van de hoofdonderwerpen: Reparations. In perspectief van de peilers: Erkenning, 
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.  
 
We kunnen met z’n allen nu wat aan doen. Reparations uit de taboesfeer halen. Door u zelf in de materie 
te verdiepen met als slogan No Reparations Without Education & Dedication. Bijvoorbeeld aansturen tot 
een Parlementair debat over ‘Herstelbetalingen’. Zie daar het motief achter dit ‘Burgerinitiatief voor 
Herstelbetalingen’. De volledige (Nederlandse) tekst over de aanvraag voor het Tweede Kamer Debat treft 
u in deze link. Het https://app.box.com/s/yjtvvraxtf0zgum9jd7d9nqp69ocggpj  handtekeningenformulier 
kunt u via deze https://app.box.com/s/6prmhuyvo6l404u2i1xr3yii33n4o69u  link downloaden. 
 
Wij stellen uw medewerking bij het rekruteren van handtekeningen zeer op prijs. 
 
   

                                                           
1 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Coördinerend minister Interdepartementaal Overleg 
Racismebestrijding 
2 zoals in 2001 door voormalig minister Van Boxtel is uitgesproken tijdens de Durban WCAR conferentie in 2001 
3 deelprojectleider SZW in het kader van de voorbereidingen van de Nationale Lancering van het VN Decennium 
 

mailto:info@platformslavernijmonument.nl
http://www.platformslavernijmonument.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/10/25/de-lancering-van-het-vn-decennium-voor-mensen-van-afrikaanse
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/10/25/de-lancering-van-het-vn-decennium-voor-mensen-van-afrikaanse
https://app.box.com/s/yjtvvraxtf0zgum9jd7d9nqp69ocggpj
https://app.box.com/s/6prmhuyvo6l404u2i1xr3yii33n4o69u

