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Citaat: generaal pardon schept niet alleen rust voor de slachtoffers van slavernij maar nog
veel meer voor de daders daarvan. Alleen dan pas kunnen wij op gelijkwaardige
basis verder met elkaar in de multiculturele samenleving.

Betreft: wensenpakket i.v.m. het Nederlandse slavernij-tijdperk in Suriname 1667-1975
Geachte voorzitter,
In het kader van honderdvijfendertig jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, na ongeveer
driehonderd jaar instandhouding daarvan door Hollandse en joodse kolonisten, wil het bestuur
van Stichting Eer en Herstel de navolgende brandende wensen aan uw kamer voorleggen.
Zij is ervan overtuigd dat realisatie van onderstaande punten bij zal dragen aan de nieuwe en
betere relatie tussen de beide volkeren onderling en de verdere ontwikkeling van de
multiculturele samenleving in Nederland.
-het mede helpen realiseren van een koloniaal en identificatiemonument in Nederland
-aanvulling van het Nederlands geschiedonderwijs met het hoofdstuk 'De slavernij in
Suriname'
-het treffen van maatregelen dat Nederlanders van inheemse -en Afro-Surinaamse afkomst
kunnen beschikken over een publieke radio- en televisieomroep
-de realisatie van een cultureel historisch centrum annex winti-tempel in Nederland in
eigendom en eigen beheer van de Surinaamse gemeenschap, m.n. de nazaten van de
inheemse en Afro- Surinaamse slaven
-teruggave van alle historische en culturele eigendommen, toebehorend aan het Surinaamse
volk, die opgeslagen liggen in de verschillende musea in Nederland
-teruggave van de stoffelijke resten van hen die tijdens de Tweede wereldoorlog in dienst van
het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen, m.n. Anton de Kom
-opheffing van de illegale en vreemdelingenstatus van alle hier wonende mensen van

Surinaamse afkomst (ex-Nederlanders)
-het scheppen van concrete en duurzame wettelijke condities voor evenwichtige sociale,
culturele, religieuze, maatschappelijke, economische en politieke ontplooiing voor
Nederlanders van Surinaamse afkomst
-excuses voor alles wat er gebeurd is in het tijdperk van de slavernij in Suriname
-eerherstel aan allen die zo onmenselijk zijn en worden behandeld
-incorporatie van de winti-geneeskunst in het ziekenfondspakket
-het geven van kwijtschelding van studieschulden aan alle nazaten van inheemse en
Afrikaanse slaven die in Nederland hebben gestudeerd in de periode
1 juli 1863-1 juli 1998 in het kader van herstelbetalingen
-het oprichten van een fonds à la het Marshallplan voor de wederopbouw van Suriname en de
Surinamers
-het uitbetalen van een eenmalige symbolische uitkering van Nf 135,-- aan alle nazaten van
inheemse en Afrikaanse slaven hier, in Suriname en elders in de wereld. Dit als een gebaar
van genoegdoening voor geleden materiële en immateriële schade als gevolg van de
slavernij.
-het aanhalen van goede betrekkkingen tussen het Nederlandse en Surinaamse volk op basis
van wederzijds voordeel en respect als teken van historische verbondenheid, opdat
Surinamers van nu en de toekomst de kans kunnen krijgen op een duurzaam menswaardig
bestaan
Stichting Eer en Herstel is bereid haar medewerking te verlenen en de nodige adviezen te geven
om genoemde wensen te helpen realiseren.
Wilhelmus van Nassaue zijn wij van meer dan Duitsenbloede alleen!
Hoogachtend,

Het bestuur,
namens deze
dhr. Roy Groenberg,
voorzitter
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