Uitwisselingsbijeenkomst
Versterking van de samenwerking van nakomelingen van voormalige slachtoffers van het
nationaalsocialisme

Tijd: 1 mei 2018 van 09:30 tot 13:00 uur
Plaats: KZ-Herinneringscentrum Neuengamme, Studiecentrum, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039
Hamburg
Als opmaat tot het Forum “Toekomst van de herdenking” 2018 nodigen wij hierbij
nakomelingen van voormalige KZ-gevangenen en andere slachtoffers van het nazisme uit
voor een uitwisselingsbijeenkomst. Het doel is de opbouw van een internationaal netwerk
van nakomelingen van nazislachtoffers. De organisatoren gaan ervan uit dat van de in
verschillend samengestelde groepen van nakomelingen belangrijke impulsen kunnen uitgaan
voor zowel het werk van herinneringscentra voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme
en voor andere instellingen die de herinnering levend willen houden, als voor de
maatschappij als geheel.
Het eerste deel van de bijeenkomst zal gaan over het verbeteren van de samenwerking
tussen georganiseerde en niet- georganiseerde nakomelingen. Als impuls dienen korte
presentaties over de betekenis van gezamenlijke reizen naar herinneringscentra als
onderdeel van het werk van in verenigingen georganiseerde nakomelingen en de vraag hoe
niet-georganiseerden bij deze bezoeken aan historische plaatsen van misdaden van het
nationaalsocialisme betrokken kunnen worden. De deelnemers discussiëren tegen de
achtergrond van hun familiegeschiedenis aansluitend over de betekenis van het bezoek aan
herinneringscentra ende mogelijkheden tot verbetering van de netwerken.
Tegen de achtergrond dat de organisatoren meer aandacht willen geven aan nakomelingen
van nazislachtoffers kunnen de deelnemers in het tweede deel van gedachten wisselen over
het gemeenschappelijk belang dat nakomelingen hebben en over hoe deze heterogene
groep actief kan bijdragen aan het werk van herinneringscentra en aan het maatschappelijk
debat. Een groep van nakomelingen en medewerkers van herinneringscentra baant de weg
om de wensen van nakomelingen in de openbaarheid te brengen. Aansluitend vindt een
plenaire uitwisseling plaats.

Idee, concept en organisatie
Swenja Granzow-Rauwald is de kleindochter van overlevenden van het buitenkamp BremenObernheide en Hannover-Ahlem. Sinds augustus 2015 beheert zij de blog “Reflections on
Family History Affected by Nazi Crimes” (http://reflections.news) dat zich in het bijzonder
richt op nakomelingen van de slachtoffers van vervolging die actief vorm willen geven aan
het levend houden van de herinnering.
Dr. Oliver von Wrochem, plaatsvervangend directeur en hoofd van de afdeling
Studiecentrum en Vorming van de KZ-Herinneringscentrum Neuengamme zet zich in voor
intensivering van de samenwerking met familieleden van vervolgden en dat “Formats” voor
en met deze groep duurzaam in het herdenkingswerk worden geïntegreerd.
Er wordt simultaan vertaald in Duits, Engels en Pools.
Aanmelding is verplicht. U gelieve zich voor 20 april a.s. aan te melden. Nakomelingen van
vervolgden wordt gevraagd zich te wenden tot: Sophia Annweiler, KZ-Herinneringscentrum
Neuengamme, Studienzentrum, tel.: 0049 (040) 428 131 543, email
Studienzentrum@bkm.hamburg.de

Programma
09:30 uur

Begroeting, terugblik

10:00 uur

Presentatie van de deelnemers: Wat houdt u als nabestaande bezig?

10:30 uur

Panel 1 (onder leiding van Swenja Granzow-Rauwald); Mededelingen over de
betekenis van gezamenlijke bezoeken aan herdenkingscentra en voorstellen
voor een betere samenwerking tussen georganiseerde en niet-georganiseerde
nakomelingen

11:30 uur

Koffiepauze

11:45 uur

Panel 2 (onder leiding van Oliver von Wrochem): Hoe kunnen de wensen van
de heterogene groep van nakomelingen verankerd worden in het werk van
herinneringscentra en andere instellingen alsmede in de brede openbaarheid?

12:45 uur

Vooruitblik

13:00 uur

Afsluiting van de uitwisselingsbijeenkomt

13:00 uur

Lunch

14:00 uur

Aanvang van het forum: “Toekomst van het herdenken” (hiervoor dient u zich
apart op te geven).

