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RECHTSHERSTEL EN VERZOENING

Spreker: Prof. dr. Bert van Roermund (Tilburg)
Verzoening is op veel plaatsen in de wereld een wezenlijk element in de overgang van politieke
onderdrukking naar rechtsherstel. Vaak is het ook het moeilijkste element. Niet alleen in de omgang
van voormalige slachtoffers en onderdrukkers onderling, maar ook in pogingen om te begrijpen wat
‘verzoening’ inhoudt. Vergt het vergeving? Komt er schadevergoeding aan te pas? Loopt het een
strafrechtelijke aanpak in de weg of maakt het die juist mogelijk? Verraadt het of eert het de doden
die aan het vroegere geweld ten offer zijn gevallen? We plaatsen dergelijke vragen bij voorkeur in de
actualiteit van Zuid-Afrika, Colombia, Rwanda: ver weg. We veroordelen de telkens oplaaiende
onverzoenlijkheid aan de randen van Europa: Noord-Ierland, de Balkan, Israël. Maar het zijn vragen
die ook in de Nederlandse actualiteit aan de orde zijn: bij de teruggave van roofkunst, de herdenking
van slavernij en slavenhandel, de morele verantwoordelijkheid van de huidige generatie voor de
gevolgen van het kolonialisme.
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Personalia
Bert van Roermund is Honorary Professor (emeritus) in het departement Public Law & Governance
van Tilburg Law School. Voormalig leerstoelhouder Rechtsfilosofie Universiteit van Tilburg en adjunct
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