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Conferentie 2010: 17 september Huis der Provincie Arnhem

'Verwerking' essentieel voor duurzame vrede
De Conferentie Bridge to the Future heeft dit jaar als thema ‘Verwerking’. Verwerking van
oorlogservaringen is noodzakelijk om de ruimte te scheppen voor stappen die herhaling in
de toekomst moeten voorkomen. Het raakt zowel slachtoffers van oorlogen, als militairen
die aan oorlogshandelingen deelnemen en politici die hen naar het front sturen. En
hiermee ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.
Naast oud-minister Jan Pronk, rabbijn Awraham Soetendorp en hoogleraar
Paul Sars hebben nu ook generaal-majoor Mart de Kruif en de Duitse
journaliste Anne-Ev Ustorf hun medewerking aan de 5e Conferentie Brdige
to the Future bevestigd. Soetendorp, Pronk en De Kruif zullen het thema
'Verwerking' belichten vanuit respectievelijk spiritueel, politiekmaatschappelijk en militair gezichtspunt. Paul Sars gaat in gesprek met
Anne-Ev Ustorf over de verwerking van het oorlogsverleden in
Duitsland naar aanleiding van haar boek Wir Kinder der Kriegskinder.
Generaal-majoor Mart de Kruif was als ISAF-commandant een jaar lang de
baas van alle NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan, een troepenmacht van
40.000 man uit 16 landen. In dat jaar, van november 2008-november 2009,
zag hij veel positieve effecten van het werk van zijn mannen en vrouwen,
maar er sneuvelden 284 NAVO-soldaten. Hij werd er getroffen door de
wreedheid waarmee de Taliban optreedt tegen de eigen bevolking, maar
riep ook als eerste hoge Nederlandse militair op tot een dialoog met de
Taliban over de toekomst van Afghanistan. Hij is thans plaatsvervangend
commandant Landstrijdkrachten.
Rabbijn Soetendorp spreekt in Arnhem aan de vooravond van Grote Verzoendag. Soetendorp
zet zich reeds vele jaren in voor een betere relatie tussen joden, christenen en moslims en
lanceerde eind vorig jaar het ‘Charter of Compassion’ in Nederland, een door Karen Armstrong
geïnitieerd wereldwijd pleidooi om de huidige polarisatie tussen religies te doorbreken.
Jan Pronk was minister ten tijde van de val van Srebrenica en noemde deze gebeurtenis een
van de meest rampzalige uit zijn politieke leven, een drama dat Nederland het liefst vergeet
en verdringt.

Aanmelden

De conferentie vindt plaats vrijdagmiddag 17 september in
het Huis der Provincie te Arnhem, in de week van de
herdenking van de Slag om Arnhem.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het
programma en de inleiders. Deelname is kosteloos, maar

aanmelden is noodzakelijk.
Stuur deze nieuwsbrief door aan mensen die u op de Conferentie wilt
attenderen en volg onze berichten op Twitter.
We begroeten u graag op 17 september a.s.
Dick van der Meer,
voorzitter
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