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Conferentie 2010: 17 september Huis der Provincie Arnhem

Jan Terlouw opent 1e lustrum editie Conferentie
Bridge to the Future over 'Verwerking'

Op voor hem bekend terrein zal de voormalig Commissaris van de
Koningin in Gelderland Jan Terlouw de vijfde Conferentie Bridge to the
Future openen. Terlouw was een van de inleiders op onze eerste
conferentie in Hotel De Bilderberg in 2006.
Hij stelde toen vast dat het verklaarbaar is dat er in mensen geweld
schuilt: "wij komen voort uit de natuur en de natuur is gewelddadig en amoreel. Maar het verstand staat stil bij het feit, dat mensen op zulke
grote schaal conflicten uitvechten en elkaar anoniem vernietigen.....De
aard van de mens kunnen wij niet veranderen; wel kunnen we de mens
meer inzicht geven in die aard. In het wezen van de mens schuilt ook rede, rationaliteit en
compassie." Terlouw pleitte er bij die gelegenheid voor om op school aan jongeren de
beginselen van het recht te doceren.
Inleiders op de komende conferentie zullen zijn oud-minister Jan Pronk, rabbijn Awraham
Soetendorp en generaal-majoor Mart de Kruif. Verder gaat prof. dr. Paul Sars van de
Radboud Universiteit in gesprek met de Duitse journaliste Anne-Ev Ustorf.

Respect

"Hoe voorkom je dat je veteranen maakt? Dat heeft alles te maken met respect, open staan
voor iedereen die bescherming nodig heeft", aldus generaal-majoor Mart de Kruif tijdens een
gesprek ter voorbereiding op zijn bijdrage aan de Conferentie. De huidige plv. commandant
Landstrijdkrachten en voormalig NAVO-commandant in Afghanistan ziet zijn manschappen
altijd veranderd terugkomen van hun missies. "Als ze de vliegtuigtrap af komen kunnen ze hun
ervaringen hier met niemand delen." Onze werkelijkheid is zo anders. Maar zinloos geweld
kunnen we waar dan ook niet accepteren. Respect zou overal een centrale plaats moeten
innemen in de opvoeding.
"De generatie van Ustorf heeft recht van spreken", aldus Paul Sars over deze journaliste uit
Hamburg. Ustorf groeide op als kind van ouders wier generatie zelf kind was in of vlak na de
Tweede Wereldoorlog; ze schreef over de invloed van de oorlog op de tweede en derde
generatie. Paul Sars gaat daarover met haar in gesprek tijdens de komende Conferentie.
Zal er ooit en wereld zonder oorlog zijn? In het gesprek met Jan Pronk ging het over hoe de
balans te houden tussen goed en kwaad. Hij hoopt op de Conferentie ook jongeren te

treffen. Zelf kwam hij als vijfjarig kind uit de oorlog; die periode lijkt de kiem te zijn gelegd
voor zijn bevlogenheid.

Kol Nidrei

Rabbijn Soetendorp spreekt op de Conferentie aan de
vooravond van Grote Verzoendag, heel toepasselijk in verband
met ons thema 'Verwerking', over verzoening. Aansluitend zal
Rene Berman, solo-cellist van Het Gelders Orkest, met
pianobegeleiding de versie van Kol Nidrei voor cello van Max
Bruch ten gehore brengen. Het Kol Nidrei wordt in de Joodse
traditie altijd op Grote Verzoendag gezongen.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en de inleiders vindt u op onze website. Heeft u zich
nog niet aangemeld voor de conferentie, doe dit dan s.v.p. snel! De toegang is gratis, maar
aanmelden is noodzakelijk.
Eerdere nieuwsbrieven gemist? U vindt ze hier .. Stuur deze nieuwsbrief door aan mensen die
u op de conferentie wilt attenderen en volg onze berichten op twitter.
Wij begroeten u graag op 17 september a.s.
Dick van der Meer
voorzitter
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