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Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Probing the Limits
of Categorization' vindt op 15 maart een Graduiertenkolleg plaats over
de rol van de 'omstander' in de geschiedenis van de Holocaust.

De workshop sluit aan bij de boekpresentatie op 14 maart en zet de discussie over
de ﬁguur van de omstander in academische kring voort. Het eerste deel van de
ochtend is gewijd aan actueel promotieonderzoek over systematisch geweld en
individuele agency van diverse betrokkenen. Centraal staat de vraag welke
categorieën van onderzoek tegenwoordig recht kunnen doen aan de ambivalentie,
de complexiteit en de dynamiek van het sociale proces van vervolging en
genocide. Er is bijzondere aandacht voor de interactie met herinneringsculturen
die in de verschillende Europese contexten zijn ontstaan. Een algemene
paneldiscussie maakt vervolgens de balans op van problemen en perspectieven
van mogelijke ‘bystander studies’ in de toekomst. De dag wordt afgesloten met
een curatoren-rondleiding door de tentoonstelling ‘De Jodenvervolging in
Nederland in foto’s’ in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam – met de
nadruk op het beeld van de omstander.
Programma 15 maart (English)
9-11 a.m.
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Panel I:
PhD-project discussion: New perspectives on individual agency and systemic
violence in Nazi-occupied Europe
Chair: Adam Knowles (Drexel University)
Agency of the victims? Choices and self-perceptions of western European Jewish
counsel leaderships under Nazi occupation
Laurien Vastenhout (University of Sheﬃeld)
No Bystanders in Belarussia? The terror scape of Maly Trostenets in history and
memory
Anne-Lise Bobeldijk (NIOD Institute Amsterdam)
Victim, perpetrator and bystander? Auslandspfarrer Hans Fischer in the
Netherlands
Marieke Oprel (DIA/Free University Amsterdam):
11-11.30: Coﬀee break
11.30-13 p.m.
Panel II:
Round table: Potentials, pitfalls and perspectives of “Bystander studies”
Chairs: Christina Morina/Krijn Thijs (DIA)
Impulse: Mary Fulbrook (London)
Discussants: Ulrich Herbert (Freiburg); Bart van der Boom (Leiden); Roma Sendyka
(Warschaw); Remco Ensel (Nijmegen)
13-14 p.m. Lunch
14.30-15.30 p.m. Visit of the exhibition “The Persecution of the Jews in
Photographs: The Netherlands, 1940-1945”, incl. guided tour by curator Erik
Somers (NIOD Institute). Adderess: National Holocaust Museum, Plantage
Middenlaan 27, Amsterdam
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