Programma derde bijeenkomst Netwerk 1WO2
Datum: 7 oktober 2017
Locatie: Stichting Arq, Nienoord 13, Diemen
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt de derde bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats
bij Stichting Arq in Diemen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van het leren
kennen en begrijpen van elkaars verhalen over de oorlog en het zoeken naar
verbinding, de tweede had als thema ‘Jongeren en de toekomst van herdenken’.
Tijdens de derde bijeenkomst willen we in het kader van 1WO2 aandacht besteden
aan het thema ‘Diversiteit’ en, onder meer, aandacht vragen voor enkele
minderheidsgroepen voor wie de Tweede Wereldoorlog een bepalende factor in hun
leven was.
Initiatief
Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal
koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, het Indisch
Platform en de Stichting Herdenking 15 augustus 1945), ondersteund door Cogis en
Pelita, partners in Arq.
12.30 – 13.30 uur

Inloop & Lunch

13.30 – 13.40 uur

Welkomstwoord Dik de Boef
Toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het
Netwerk 1WO2, de website www.1WO2.nl en een beoogde
conferentie in 2018
Thema: Diversiteit: (presentaties en gedachtewisseling)
Onder leiding van voorzitter Hélène Oppatja (Stichting
Herdenking 15 augustus 1945)

13.45 – 14.00 uur

‘Iedereen mag in dit land leven zoals hij wil, behalve wij’, door
Beike Steinbach
Beike Steinbach was al een jaar of zestien eer zij ontdekte wat
er in de oorlog met de Sinti en Roma is gebeurd. Haar moeder
leerde haar niemand te vertrouwen. Vooral de overheid niet.
Het zette een blijvend stempel op Beike Steinbach, in de
volksmond een zigeunerin. Ze bespreekt de lange weg die
Roma en Sinti hebben afgelegd.

14.00 – 14.15 uur

Bewegingen tussen ‘Oost’ en ‘West’. Over superdiversiteit en
inclusief herdenken van de WO2’, door Esther Captain
Esther Captain is historica en als onderzoeker verbonden aan
het programma ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië
1945-1950’ bij het Nederlands Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV). Daarnaast is zij werkzaam als hoofd
kenniscentrum aan de Hogeschool van Amsterdam. In haar
lezing bespreekt ze diverse mogelijkheden hoe bij

1

herdenkingen de verbinding kan worden gezocht tussen de
Tweede Wereldoorlog in Europa, Azië en de Caraïben.
14.15 – 14.45 uur

Paneldiscussie
Deelnemers: Peter Jorna (Forum/Roma) en Marjolijn de Loos
(Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers) met aansluitend een
plenaire gedachtewisseling/publieke discussie:
Hoe besteden wij bij onze herdenkingen aandacht aan ’de
diversiteit van de Tweede Wereldoorlog?’

14.45 – 15.15 uur

Pauze

Pitches
15.15 – 15.30 uur

Twee organisaties die lid zijn van het Netwerk 1 WO2
presenteren zich door, onder meer, inzicht te geven in hun
activiteiten in het kader het herdenken van WO2. Jeroen
Pliester van de Nationale Hannie Schaft Stichting en Rob
Sipkens van de Stichting Dialoog Nederland-Japan.

15.30 – 15.40 uur

Reacties deelnemers op pitches

15.40 – 16.40 uur

Workshops: discussie
Workshop 1: Is er binnen onze organisaties nog sprake van
vijanddenken en hoe gaan we daar mee om? O.l.v. Kees
Hulsman.
Workshop 2: wat kunnen we concreet doen om de onderlinge
samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties van
oorlogsgetroffenen te bevorderen? Een voorbeeld uit de
praktijk: ontmoeten en (her)denken. O.l.v. Edu Dumasy

16.40 – 17.00 uur

Plenaire afsluiting

17.00 – 18.00 uur

Borrel

Contact
Voor meer informatie over de bijeenkomst of Netwerk 1WO2, neem contact op via
1wo2@arq.org.
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